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CIUTAT PLURAL, LLIBRES SINGULARS.
Autors i autores de L’Hospitalet 2007-2008
El dia de la presentació d’un llibre és sempre un dia especial per a qui l’ha escrit, per a qui l’ha editat i també
per a qui el llegirà. Per això, el dia de la presentació d’una guia com Ciutat plural, llibres singulars. Autors i
autores de L’Hospitalet 2007-2008, on es recullen totes les obres que els autors i les autores de L’Hospitalet
han publicat en els darrers dos anys, és encara molt més que un jornada especial. És un dia que omple
d’orgull tota la ciutat de L’Hospitalet.
A l’Ajuntament de L’Hospitalet donem suport —i el continuarem donant— a tots els tipus de creació cultural
que neixin a la ciutat, així com a les persones que engrandeixen el nostre patrimoni col·lectiu i que fan de
la nostra ciutat un espai més culte, més lliure i més plural.
En aquesta ocasió, però, comptem amb un valor afegit, ja que la guia dels autors locals es presenta en el
marc de la celebració de les Festes de Primavera, la festa gran de L’Hospitalet, i també de la festivitat de
Sant Jordi, patró de les lletres i de la literatura.
L’Hospitalet és una ciutat gran, viva, activa i culta, amb un teixit social ric i molt divers. I tot això es veu
reflectit en aquest recull. A més, fullejant la guia us adonareu que hi ha un bon grapat de noms de dones
hospitalenques que, en els darrers anys, han publicat un llibre.
Vull felicitar de tot cor tots els escriptors i les escriptores de la ciutat i també totes les entitats que surten en
aquesta guia. Però deixeu que, molt especialment, m’adreci a tots aquells autors i autores novells que han
vist publicada la seva primera obra en aquests dos anys. Que la força que els ha donat tenir un exemplar
del seu primer llibre entre les mans els empenyi a continuar escrivint i a compartir les seves històries i els
seus pensaments amb el públic.
També vull agrair l’esforç i el treball realitzats pel personal del Servei de Biblioteques. Una feina constant, sistematitzada i engrescadora que ha donat també com a fruit una publicació més: la guia que teniu a les mans.
Com va dir Jorge Luis Borges, “dels diferents instruments inventats per l’home, el més excepcional és el llibre,
tots els altres són extensions del seu cos. Només el llibre és una extensió de la imaginació i la memòria”.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de L’Hospitalet

Teniu a les mans la nova edició de la guia dels escriptors i escriptores de la nostra ciutat que han editat
algun llibre durant els darrers dos anys.
Des de la primera edició (2001-2002), aquest recull ha anat creixent considerablement, i cada vegada coneixem
més autors i autores que són de L’Hospitalet. La visibilitat d’aquest fet i la constància en la recollida de la
informació, que centralitzen les biblioteques de la ciutat amb la col·laboració de Perutxo Llibres i el Centre
d’Estudis de L’Hospitalet, ens permet presentar-vos aquesta guia, que recull aproximadament 178 documents
de 110 autors: 89 escriptors i 21 entitats.
En l’actual guia, a més dels capítols que presentàvem en les darreres edicions —autors i autores de L’Hospitalet,
obres col·lectives i llibres d’entitats— hi afegim un nou capítol, “Més llibres sobre L’Hospitalet”, on hem inclòs
aquells llibres que, tot i no estar escrits per persones hospitalenques, relaten algun aspecte de la nostra
història, la nostra ciutat o la nostra gent.
Que aquesta guia sigui un pas més en el reconeixement i suport als creadors de L’Hospitalet.

Mario Sanz Sanz
Tinent d’alcalde d’Educació i Cultura
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ADRIÀ ACOSTA, Ferran
ADRIÀ ACOSTA, Albert
Soler, Juli

Un dia en el Bulli
Barcelona: RBA, 2007
Ferran Adrià Acosta va néixer el 14 de maig de 1962
a L’Hospitalet de Llobregat (el Barcelonès). La il·lusió
de fer unes vacances a Eivissa va portar-lo a l’Hotel
Playafels de Castelldefels, on rentava plats a la cuina
de l’establiment. El xef, però, aviat va adonar-se del
seu talent i el va iniciar en els secrets i la pràctica
de la cuina clàssica. L’any 1981, Ferran Adrià entra al
restaurant Finisterre de Barcelona, i la seva inquietud per aprendre fa que es matriculi per fer una
estada organitzada pel restaurant El Bulli. Hi coneix
el seu director, Juli Soler Lobo, que el fa primer cap
de cuina. Actualment El Bulli és un dels restaurants
més prestigiosos de tot el món, guardonat amb
algunes estrelles de la guia Michelin. Entre altres,
Ferran Adrià ha publicat aquests llibres: Cocinar en
10 minutos, Celebrando el milenio con Arzak y Adrià,
Las 50 nuevas tapas, 70 platos nuevos y ligeros para el
verano, El Bulli: el sabor del Mediterráneo, Los secretos

de El Bulli, El Bulli 1983-1993, El Bulli 1994-1997, y
El Bulli 1998-2002.
Albert Adrià Acosta va néixer a L’Hospitalet de Llobregat (el Barcelonès). Els seus pares li van inculcar
un interès per tot el que té a veure amb la cuina,
però és el seu germà Ferran qui l’introdueix en la
passió per l’ofici. L’any 1985 entra a formar part de
la plantilla d’El Bulli. Després d’un aprenentatge de
dos anys per les diferents partides que formen part
de la cuina, el seu interès es va centrant cada cop
més en la pastisseria. Durant l’any 1997, l’Albert
deixa El Bulli mitja temporada i es dedica a escriure
el que serà el seu primer llibre, Les postres d’El Bulli.
Actualment dirigeix el Bullitaller, però es desplaça a
El Bulli els dos primers mesos de l’obertura anual, i
dues vegades cada mes per no perdre’n el contacte
amb el dia a dia.

Un dia en El Bulli és un magnífic àlbum d’unes mil
fotografies, fruit de dos anys de treball, que pretén
descobrir el cantó més humà i el sentiment d’aquest
restaurant i de la seva cuina, la qual cosa fa possible
que aquest espectacular temple culinari estigui al
cim de la gastronomia mundial.
Segons paraules del mateix Ferran Adrià, és un
llibre que ens invita a conèixer el dia a dia del seu
restaurant. A través d’imatges i de comentaris,
mostra la història d’un dia en El Bulli, els secrets i
les anècdotes del reconegut millor restaurant del
món. Amb aquest llibre s’ha volgut traduir la passió
de 24 hores en 316 pàgines.
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ALCOBERRO I PERICAY, Agustí
Per bruixa i metzinera: la cacera de
bruixes a Catalunya
[catàleg de l’exposició]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2007
Catalunya i la Guerra de Successió
[catàleg de l’exposició]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2007
Va néixer a Pals (el Baix Empordà) el 1958. És doctor
en història i professor d’història moderna a la Universitat de Barcelona. La seva recerca s’ha centrat en
dos grans temes: la historiografia de l’Humanisme i
del Renaixement, i l’exili austriacista. Va participar
en la creació del Museu d’Història de Catalunya
com a coordinador dels textos de la seva exposició
permanent i com a assessor per a l’edat moderna,
i actualment n’és el director. És també autor d’un
gran nombre de llibres de text adreçats al batxillerat
i l’ensenyament secundari obligatori.

“Durant vint anys (1986-2005) he estat catedràtic
de geografia i història a l’IES Mercè Rodoreda. He
conegut, doncs, i he pogut participar en la formació
de més d’una vintena de promocions de nois i noies
de la nostra ciutat. També m’he pogut endinsar en
la història de L’Hospitalet, i inculcar-ne l’interès a
molts dels meus alumnes.”
Agustí Alcoberro i Pericay

Durant els segles XVI i XVII es va produir a Catalunya una
terrible repressió contra centenars de dones innocents,
acusades de bruixes. L’exposició del Museu d’Història de
Catalunya, de la qual vaig ser comissari juntament amb
Josefina Roma, en va fer una àmplia descripció. El catàleg
hi aprofundeix des d’òptiques diverses —la història de la
cultura i de la religió, la història de les dones, la història
del clima, l’antropologia, etcètera.
La Guerra de Successió va ser un conflicte internacional de
molt gran abast i, alhora, la primera guerra civil peninsular.
A la fi de la contesa, Catalunya i els altres regnes de la
Corona d’Aragó van perdre les llibertats. L’exposició del
Museu d’Història de Catalunya va comportar una gran
recerca iconogràfica. Totes les peces i imatges, recollides
en el catàleg, són estrictament coetànies. El catàleg aplega
també un estudi introductori en què incorporo les aportacions més recents, i una àmplia bibliografia.
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AQUILUÉ ABADÍAS, Xavier
Xavier Aquilué Abadías (Barcelona, 1960) va viure
la infantesa i la joventut als barris de la Torrassa
i Collblanc de L’Hospitalet de Llobregat, on encara
resideixen el seus pares. Des de l’any 1983, per raons
professionals, no viu a L’Hospitalet, però manté una
relació estreta amb la seva ciutat. Doctor en arqueologia i història antiga per la Universitat de Barcelona,
en l’actualitat és el director de la seu d’Empúries
(l’Escala, l’Alt Empordà) i del poblat ibèric de Castell
(Palamós, el Baix Empordà) del Museu d’Arqueologia
de Catalunya, una entitat autònoma que depèn del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya. Especialista en arqueologia clàssica, la seva tasca investigadora ha estat
relacionada amb les ciutats romanes d’Emporiae
(Empúries), Baetulo (Badalona), Tarraco (Tarragona) i

Tusculum (Lazio, Italia). L’any 2008 va dirigir els actes
commemoratius del centenari de les excavacions
d’Empúries, iniciades el 23 de març de 1908 per la
Junta de Museus de Barcelona, que han significat
tota una sèrie d’actuacions en la recerca i la difusió
del conjunt arqueològic, entre les quals el retorn a
Empúries de l’estàtua del déu grec de la medicina,
Asclepios, trobada l’any 1909.
És investigador de diversos projectes de recerca arreu
de l’Estat i membre de consells de redacció de revistes
científiques, com Quaderns d’Arqueologia i His-

tòria de la Ciutat de Barcelona, Archivo Español de
Arqueología, Mérida i Excavaciones arqueológicas.

També és membre del Deutsches Archäologisches
Institut, amb seu a Berlín.

AMICH, N.; AQUILUÉ, X.; MONTURIOL, J. [coord.]. E l
cristianisme a Empúries, dels orígens a l’Església
actual. Catàleg de l’exposició. Girona: MAC-Empúries i Ajuntament de l’Escala, 2007.
LÓPEZ MULLOR, A.; AQUILUÉ, X. [coord.]. La producció

i el comerç de les àmfores de la província Hispania Tarraconensis. Homentage a Ricard Pascual i Guasch, monografies 8 del Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Barcelona. Barcelona, 2007.
AQUILUÉ, X.; MONTURIOL, J. [coord.]. 100 anys

d’excavacions arqueològiques a Empúries
(1908-2008). Catàleg de l’exposició. Girona: MACD’entre les seves publicacions realitzades al llarg dels
anys 2007 i 2008, en destaquen les següents:
AQUILUÉ, X. [dir.]. Animals d’Empúries. La fauna
i l’home a l’Antiguitat, Catàleg de l’exposició.
Girona: MAC-Empúries i Ajuntament de l’Escala, 2007.

Empúries i Ajuntament de l’Escala, 2008.
AQUILUÉ, X.; MONTURIOL, J. Empúries, Souvenir 7.
Barcelona: Angle Editorial, 2008.
AQUILUÉ, X.; CASTANYER, P.; SANTOS, M.; TREMOLEDA, J. Emporion. Odegoi tou Argaiologikou
Mouseiou tes Katalonias, Empúries. Guies del
Museu d’Arqueologia de Catalunya, versió en grec.
Barcelona, 2008.
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ARGEMÍ, Raúl
Retrato de familia con muerta
Barcelona: Roca, 2008
Premi L’H Confidencial 2008
Va néixer a La Plata, capital de la província argentina
de Buenos Aires, el 1946. La seva obra s’ha traduït
al francès, a l’italià i a l’holandès. La seva especialitat
és la novel·la negra, i ha guanyat uns quants premis,
entre els quals el Dashiell Hammet. Va començar
dedicant-se a les arts escèniques com a autor i director teatral. A començaments dels anys setanta va
participar en la lluita armada a l’Argentina, cosa
que el va fer viure en la clandestinitat fins que el
van detenir el 1974. Va passar tota la dictadura del

govern militar empresonat i, en tornar la democràcia,
va recuperar la llibertat el 1984. És en aquest moment
quan comença a fer periodisme, activitat que ja no
abandonaria mai. L’any 2000 es trasllada a Espanya,
país en què la seva carrera d’escriptor dóna un
salt. Des de llavors va publicant assíduament les
seves novel·les. Amb l’obra Retrato de familia con
muerta va guanyar el premi de novel·la negra L’H
Confidencial 2008, organitzat per l’Ajuntament de
L’Hospitalet i Roca Editorial.

El asesinato sin resolver de una mujer de la alta sociedad
argentina persigue a Juan Manuel Galván, juez en activo.
La violencia con que es asesinada y la falta de un móvil
claro lo mantiene en vilo. Tanto que su curiosidad profesional para que los culpables sean descubiertos y castigados deviene en una peligrosa obsesión. En torno
a la muerta y su asesinato va tejiéndose una red que,
lejos de aclarar los hechos, los complica todavía más. Su
familia, sus amistades, la Fundación para la ayuda de los
niños necesitados que preside, todo lo que la rodeaba
se convierte en una inmensa trampa que la lleva a esa
muerte indigna y patética.
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BARRERA PÉREZ, Manel
PIJOAN-LÓPEZ, Jordi
Tu no m’estimes
Barcelona: Llibres de l’índex, 2008
Manel Barrera Pérez va néixer a Peñarroya (Còrdova) el 1955. Llicenciat en història, durant dos anys
va exercir el periodisme al Diari de Barcelona i va
col·laborar també en L’Avenç. Va treballar a la hemeroteca de l’Arxiu Històric de L’Hospitalet de Llobregat
durant 25 anys, i des de fa tres anys viu al barri de
Sant Josep. Bàsicament ha escrit contes, alguns dels
quals han vist la llum en publicacions periòdiques,
com El debut, al suplement Avui Diumenge.

Tu no m’estimes vol mostrar, en clau satírica evident,
una ficció versemblant amb l’actualitat immediata
de la nostra terra. Val a dir que molts dels subtils
paral·lelismes que guarda amb la realitat van ser posteriors a l’escriptura de la novel·la, fruit de la casualitat... o de com n’és, de previsible, aquest país.
Enric Soteras, militant actiu d’un eclèctic partit extraparlamentari de posició ascendent, treballa com a
directiu de comunicació a l’empresa més important d’autopistes del país. Arran del seu compromís
en aquestes dues facetes de la seva vida, l’Enric
s’immergirà en les clavegueres de l’oasi català i en
sortirà com podrà després de trobar a un antic amor
de joventut... que potser no ho és tant. Tot plegat,
podríem definir la història com una mena de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, però molt més nostrada.
http://tunomestimes.blogspot.com
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BLÁNQUEZ , Javier
Chorizo iberico
Barcelona: Vallery, 2006
Odio Barcelona
Barcelona: Melusina, 2008
Javier Blánquez (Barcelona, 1975) es periodista y
crítico musical. Coordinador de Loops: Una historia
de la música electrónica con Omar Morera, así como
coordinador del repaso a la historia de la música pop
Teen Spirit junto a Juan Manuel Freire, Blánquez lleva
años dedicado a diseccionar el presente de la música
hecha con máquinas en revistas como Go Mag, y a
acercar la actualidad musical a un público más amplio
en el diario El Mundo.

En el libro Chorizo ibérico, Javier Blánquez y David
Broc hacen un breve recorrido por las andanzas
de 25 personajes representativos del mundo de la
delincuencia, las extorsiones, los robos o desfalcos
—lo que coloquialmente se denominó “chorizos”— de
la España de los últimos decenios.
En Odio Barcelona, el autor nos presenta el capítulo
“De este rebaño no tira cabestro”, en el que nos
cuenta diferentes vivencias personales negativas que
ha tenido que soportar en la ciudad de Barcelona. El
libro habla de diversas situaciones por las que han
tenido que pasar los autores, que demuestran la
degradación que está sufriendo la ciudad por culpa
de la desidia de las autoridades competentes.

16

BOTEY, Jaume
Construir l’esperança
Barcelona: Cristianisme i Justícia, 2008
Va néixer a Barcelona el 1940 i va arribar a L’Hospitalet el
1968, al barri de Can Serra. Va ser professor de l’institut
de Batxillerat Torras i Bages de Can Serra i actualment és
professor d’història de la cultura i de moviments socials a
la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat vinculat
al moviment sociopolític de la ciutat. Va ser promotor
de les escoles d’adults, de la Casa de Reconciliació i del
Centre d’Estudis de L’Hospitalet, a més de ser el primer
regidor d’Ensenyament dels ajuntaments democràtics.
Premi d’Honor de la ciutat de L’Hospitalet el 1999. Les
seves darreres publicacions posen de manifest la seva
preocupació pel diàleg intercultural i interreligiós.
També ha participat en diferents obres col·lectives, de
les quals destaquem:

“Sacristán en el debate cristiano-marxista y ante la
militancia de cristianos en partidos comunistas”. Dins El
legado de un maestro. Madrid: FIM, 2007.
“Maestro a la contra”. Dins Integral Sacristán. Barcelona:
Viejo Topo, 2007.
“Iglesia católica y nacionalismo español”. Dins Nacionalismo español. Madrid: Catarata, 2007.
“El imperio y el destino manifiesto”. Dins Voces contra
la globalización. Carlos Estévez, Carlos Taibo. Barcelona:
Crítica, 2007.
“La religione dell’altro. Il dialogo interreligioso in Raimondo
Lullo”. Dins Concilium, Rivista Internazionale di Teologia.
Brescia: Queriniana, 2008.
“Inmigración, lugar teológico”. Dins Alternativas, núm. 33,
monogràfic Immigració. Managua: Lascasiana, 2007.
“Cristianos por el socialismo”. Dins Agenda latinoamericana. Managua: Brasil, 2008.

Construir l’esperança està dividit en sis capítols. En
el primer capítol es parla de les esperances i frustracions
del segle XX, concretades en els temes de la guerra i de
l’Església catòlica com a institució. En el segon, de les respostes ideològiques donades com a sentit de futur de l’ésser
humà. En el tercer capítol es fa un breu repàs històric de les
utopies. El quart capítol recull una referència biogràfica de
quatre personatges frontera que van donar una resposta
compromesa al món dels pobres en moments de crisis
ideològiques. En el capítol cinquè es descriu el sentit històric
i narratiu de la Bíblia com a fonament de l’esperança. I,
finalment, en el sisè capítol es parla de l’esperança viscuda
per la persona de Jesús i l’anunci del seu Regne.
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CABALLÉ MASFORROLL, Anna
El bolso de Ana Karenina
Barcelona: Península, 2008
Anna Caballé (L’Hospitalet de Llobregat, 1954) és
professora de literatura a la Universitat de Barcelona,
on és la responsable de la Unitat d’Estudis Biogràfics.
Així mateix, també és editora de la revista Memoria,
especialitzada en l’estudi del patrimoni autobiogràfic
en l’àmbit hispànic, crítica literària del diari ABC i
autora de diversos llibres: Narcisos de tinta, La vida
y la obra de Paulino Masip Ensayo sobre la literatura

autobiográfica en lengua castellana (1939-1975), La
vida escrita por las mujeres, Francisco Umbral: el frío
de una vida, Cinco conversaciones con Carlos Castilla
del Pino i Una breve historia de la misoginia. També
ha participat en llibres col·lectius com Los secretos
de la escritura, Historia, literatura y novela histórica, i
en nombrosos treballs dedicats a la seva especialitat:
l’escriptura autobiogràfica.

En El bolso de Ana Karenina, la autora reflexiona
sobre el poder interior de las mujeres, el mismo que
llevó a algunas a arrojarse a la lucha porque querían
vivir. Fotògrafas, escritoras, cantantes, pensadoras,
nobles o plebeyas, se abrieron paso aprovechando
cualquier ocasión que se les presentara. Cayeron,
sucumbieron, se levantaron y no siempre vieron
coronados sus esfuerzos, pero así, marcando la vida
con su sello, dieron fuerza a las demás. El punto de
partida del libro es el bolso que Ana Karenina arroja
lejos de sí antes de suicidarse. Y al igual que cualquier
bolso puede entenderse como un microcosmos que
concentra partículas de la vida diaria. Las mujeres
que han inspirado estas semblanzas sintetizan formas
de vida que despiertan el interés, la curiosidad, la
admiración o el rechazo.
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CANAL, Jordi
Detectius. Els grans investigadors a la
novel·la negra i policíaca [catàleg de
l’exposició del mateix títol]
Barcelona: Diputació de Barcelona,
Xarxa de Municipis, 2006
La consecuencia de un concepto equivocado
de la vida [proleg] dins La jungla de asfalto,
de W. R. Burnett (Serie Negra; 2).
Barcelona: RBA, 2008
JJordi Canal (Berga, 1955) és diplomat en biblioteconomia i documentació per la Universitat de Barcelona. Des de 1999 dirigeix la Biblioteca de la Bòbila,
a L’Hospitalet, primera biblioteca pública del país
especialitzada en gènere negre i policíac. Creador
del primer club de lectura de novel·la negra de l’Estat
espanyol i responsable del fanzine L’H Confiden-

cial, és també coordinador del Premi Internacional de
Novel·la Negra L’H Confidencial i de diverses accions
de difusió del gènere negre, com ara els clubs
de lectura Guido Brunetti (Any del Llibre i la
Lectura, 2005) i els clubs de lectura per a joves
Flanagan (BCNegra, 2007).

En el marc de l’exposició “Detectius”, produïda pel Servei
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, es publica
el catàleg Detectius. Els grans investigadors a la
novel·la negra i policíaca. Aquesta exposició és una
desfilada per les característiques dels grans investigadors de la novel·la negra i policíaca. El catàleg producte
d’aquesta exposició és un recull dels detectius literaris
més significats de la història, amb comentaris sobre les
característiques dels personatges, dels seus autors, de les
sèries o col·leccions a les quals pertanyen i les opinions de
persones expertes en la matèria. Hi inclou il·lustracions.
Aquest any ha prologat també la nova edició de RBA del
clàssic La jungla de asfalto, de W. R. Burnett.
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CANDEL, Francesc
Els altres catalans
Barcelona: edicions 62, 2008
Francesc Candel va ser una de les veus més destacades de la immigració de la segona meitat del segle xx
a Barcelona. Nascut l’any 1925 a Casas Altas, al País
Valencià, de molt petit es va traslladar a Barcelona i
va viure a les Casas Barates del grup Eduardo Aunós,
que ja no existeixen i que inspirarien el seu gran llibre
Donde la ciudad cambia su nombre.
Va estudiar a una escola del temps de la República de
la qual sempre ha conservat molt bon record. Aquesta
experiència l’ha reflectida en un dels seus llibres, Les
meves escoles, com també ha fet amb les vivències
de la guerra civil: els bombardeigs que surten a Han

matado un hombre, han roto un paisaje, o la crema
de les esglésies de Port i Can Tunis a Història d’una
parròquia i Crònica informal, sentimental i incompleta
(1936-1986), que va ser l’inici d’una autobiografia.
En el vessant polític va ser senador per Barcelona
i regidor de Cultura de L’Hospitalet de Llobregat.
L’any 1983 va rebre la Creu de Sant Jordi, i el 2003,
la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, per la
seva tasca a favor de la integració dels nouvinguts.
El 27 de novembre de 2007 va morir a Barcelona. Al
barri de la Marina, que és on sempre va viure, hi ha
una biblioteca que porta el seu nom.

Des de la seva publicació el 1964, Els altres catalans, l’obra
més popular de Francesc Candel, no s’ha pogut llegir tal
com l’havia escrit l’autor. El sedàs de la censura va obligar a
suprimir nombrosos passatges. Testimoni directe de la gent,
dels ambients i dels problemes de la Catalunya suburbial,
l’assaig de Candel afrontava de manera crua i valenta la
qüestió de la immigració, un assumpte complex i recurrent
que encara avui té un fort impacte social. Per primera
vegada es presenta el text original íntegre, restituint els
fragments que la censura va obligar a tallar.
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CAPDEVILA, Josep Maria
Bellvitge, anatomia de un hospital
Barcelona: l’autor, 2008
El doctor Josep M. Capdevila va néixer a Barcelona
l’any 1928. És doctor en medicina i cirurgia i professor
associat de la Universitat de Barcelona. Té els títols
oficials d’especialista en cirurgia general, cirurgia
cardiovascular, i angiologia i cirurgia vascular. Durant
deu anys (1963-1973) va exercir de cap del Servei
de Cirurgia Vascular a l’Hospital General d’Astúries
(Oviedo), del qual també era el cap del Departament
de Cirurgia. Del 1974 al 1998 va ocupar el càrrec
de cap del Servei de Cirurgia Vascular a l’Hospital
Universitari de Bellvitge, on va ser elegit director
mèdic del 1980 al 1987.
Ha publicat 82 articles i 4 llibres sobre l’especialitat.

El libro analiza, desde la personal visión de su autor, la
trayectoria del hospital. Esa visión se complementa con el
testimonio y las aportaciones de otros profesionales del hospital durante el mismo período, de 1973 a la actualidad.
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CASAS, Joan
Ritsos, Iannis
Tres poemes dramàtics
Berga: L’Albí, 2007
(Traducció de Joan Casas)

Fora de casa
Barcelona: Empúries, 2008
Joan Casas (L’Hospitalet, 1950) és professor de
l’Institut del Teatre, dramaturg, escriptor i traductor. Fill d’una família de classe treballadora, es va
formar artísticament en el marc del moviment del
teatre independent. El seu amor pel grec modern és
una passió de maduresa que cultiva tant com pot. Va
quedar finalista del premi Víctor Català l’any 1976,
i el va guanyar el 1979. Des d’aleshores ha publicat
quatre llibres de poesia, n’ha escrit dos més a quatre
mans amb Feliu Formosa i ha posat en circulació mitja
dotzena de peces de teatre que s’han representat en
mig món en circuits independents, des de Mèxic fins
a Khabárovsk, a la remota frontera siberiana del riu
Amur. Ha dut a terme, així mateix, una intensa activitat com a traductor literari de diverses llengües.

Fora de casa es compon de 35 relats. El més curt té 10
paraules; el més llarg en té 13.600. Material per a impacients
i meticulosos. Tot un univers de situacions, d’històries, de
llocs, de personatges, de veus narratives. Una galàxia de
lectura variada per anar descobrint de mica en mica.
Aquests Tres poemes dramàtics (el segon llibre de
Iannis Ritsos que tradueix al català) tenen com a protagonistes, respectivament, Ismena, Crisòtemis i Helena. Les
dues primeres són les germanes petites que Sòfocles va
inventar per a les seves heroïnes: Antígona i Electra. La
tercera és la dona de l’atrida Menelau, raptada per Paris,
fill de Príam, rei de Troia, fet que va causar la guerra que
es troba a l’origen de la nostra pobra i trista imaginació
poètica. A través d’aquestes, l’autor se’ns adreça amb veu
de dona des d’algun plec de la història on el món antic i
el modern, el mite i la memòria recent, conviuen amb una
normalitat absoluta.
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CAUDET YARZA, Francisco
El Candel. Vistos por Francisco Caudet Yarza
Colección Personajes del mundo
[s.l]: Editgraph, 2008
Francisco Caudet Yarza (Barcelona, 1939) con pocos
años se convierte en un apasionado lector de los
clásicos franceses y rusos, con preferencia por Dumas,
Tolstoi y Julio Verne, cuya lectura simultanea con
la de autores españoles de la novela popular como
Mallorquí, Donald Curtis, Silver Kane y otros, en
especial Guillermo López Hipkiss, quien, por aquella
época, publica una serie de novelas bajo el genérico
El Encapuchado. Años más tarde, en algunas de las
entrevistas que le realizan, Caudet confesará que
López Hipkiss ha sido su referente y el detonante de
su vocación literaria. Debuta en 1965 en el mundo de
los “bolsilibros” con la madrileña Rollán, que le publica
su primer original en la legendaria colección FBI. Dos
años después suscribe contrato de colaboración en

exclusiva para novelas de bolsillo con Editorial Bruguera, que comercializa durante años su producción
popular que roza los 400 títulos. Con el paso del
tiempo hace incursión en otros ámbitos literarios y
publica con diferentes editoriales, entre ellas Edimat,
Libsa, Planeta, Ediciones Obelisco, etcétera. Algunos
de sus títulos más significados son: Al correr del
tiempo..., Generaciones castradas, Historia política de
Cataluña 1880-1936, Las profecías de Nostradamus,
presagios desde 1547 hasta el siglo XXI, Franco, resumen biográfico, y es autor, asimismo conjuntamente
con su esposa, la bibliotecaria documentalista María
José Llorens, del primer libro que se publicó en España
sobre la güija. Actualmente colabora con un holding
editorial sudamericano.

Editgraph, editora perteneciente al holding sudamericano
antes aludido, ofrece a Caudet la posibilidad de escribir
una serie de opúsculos biográficos sobre protagonistas de
relieve que llevará por título: Personajes del mundo,
vistos por Francisco Caudet Yarza. Ahí tienen cabida, de
acuerdo con el criterio del propio autor, Vivien Leigh, Isaac
Albéniz, Charlie Rivel, Ladislao Kubala, José María Gironella,
Luis Aragonés, Frank Sinatra y, ¡como no!, un viejo conocido
suyo: Paco Candel. Escribe este cuaderno biográfico pocas
fechas después del fallecimiento del irrepetible “charnego”,
como el mismo Candel se autodefinía, y tras haber leído
su obra autobiográfica. Es un resumen de la trayectoria
literaria del autor de Casa Antúnez, salpicado con una serie
de anécdotas y vivencias protagonizadas por ambos, en las
que recuerda cómo Carles Fisas les presentó en el Ateneu
barcelonés, con un epílogo emotivo en el que se loa al
amigo desaparecido y a una pluma ubérrima que barajó
con habilidad de prestidigitador realidad y fantasía.
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CAZADO HODARA, Gabriel
TOLRÀ, Jordi
Els mercats de Barcelona
Institut Municipal de Mercats
Barcelona: Angle, 2007
Aquest llibre es va presentar en el marc del Primer
Congrés Internacional de Mercats celebrat a Barcelona. L’objectiu d’aquest Congrés era aplegar les
millors persones europees i americanes expertes en
mercats per saber quines són les diferents formes de
funcionament dels mercats a escala mundial.
Jordi Tolrà, cap de Comunicació i Qualitat de Mercats
de Barcelona, i el fotògraf Gabriel Calzado són els

autors del llibre Els mercats de Barcelona. Es tracta
d’un repàs en imatges dels 46 mercats municipals
de la ciutat de Barcelona. S’hi il·lustra el moment
actual dels mercats, que conjuguen modernitat i
tradició. S’hi pot trobar bona part del que s’hi esdevé
quotidianament, des del que està més a l’abast del
client fins al que s’organitza des de les seves tripes
o des de l’Administració.

Els autors volen aconseguir que, tot passejant-se per
les seves planes, els lectors se sentin transportats a un
món de sentits, de sentiments i de vivències que des
del passat es projecten cap a un nou futur.
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COMELLAS, Maria Jesús
Escola de pares
Barcelona: Columna, 2007
Carta a una mestra
Barcelona: Columna, 2008
LOJO, Mirta; PÉREZ, M. José [et al]
Un canvi de mirada per afrontar i prevenir
la violència a les escoles. El grup com a
possibilitat de socialització i convivència
Barcelona: Octaedro 2008
Maria Jesús Comellas és doctora en psicologia i professora del Departament de Pedagogia Aplicada de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Com a mestra i
educadora té experiència en totes les etapes educatives: educació infantil, d’adults i educació especial.
Des de fa més de vint anys dinamitza grups familiars
de discussió educativa, i actualment ho fa a les zones
de Santa Eulàlia i L’Hospitalet Centre. És assessora de
la Diputació de Barcelona per al projecte de xarxa de
debat educatiu amb les famílies i per a les famílies.

És assessora de nombroses projectes municipals i
universitaris i autora de nombroses publicacions en
l’àmbit de l’orientació a les famílies i als professionals vinculats a l’educació. També és coordinadora
del grup GRODE (Grup d’Investigació, Orientació
i Desenvolupament Educatiu) i del Departament
de Pedagogia Aplicada de la UAB, articulat amb la
voluntat d’analitzar, investigar i proposar alternatives
de millora davant les demandes i les necessitats
emergents en el context educatiu actual.

Escola de pares és una obra que ofereix un cúmul d’idees,
poques i clares, que ajudin els pares a acompanyar els seus
fills en el camí de descobrir el món sense distorsions, de
tal manera que ells acumulin un bon bagatge per afrontar
els reptes que els esperen. També és una guia per als pares
que els ajudi a prendre decisions amb tranquil·litat, perquè
educar és un procés durador i flexible.
Carta a una mestra recull les preocupacions i els consells
d’una persona que coneix el món educatiu després de vint-icinc anys d’experiència. Les idees que exposa en aquest llibre
acaben essent clau per a la interpretació del que viuen els
professors i professores i el que viuen les criatures.
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COSTA I CODERCH, Júlia
La descomposició de la llum
Badalona: Omicron, 2007
“Vaig néixer al barri del Poble-sec de Barcelona, on
encara visc, però L’Hospitalet és la meva segona i
estimada pàtria. Sóc mestra, llicenciada en humanitats i escriptora. La meva vinculació amb la ciutat de
L’Hospitalet va començar el curs 1978-1979, en el qual
em van destinar a l’escola El Samontà, al barri de Can
Serra, avui reconvertida en escola d’idiomes. Hi vaig
romandre fins al curs 1992-1993, perquè després,
amb la baixada de la natalitat, l’escola va tancar.
D’aquella època de canvis, lluites i esforços en tinc un
record gairebé èpic. Després vaig treballar al Can Bori,

al Provençana i, durant aquests darrers deu anys, al
Bernat Desclot, fins que em vaig jubilar el juny de l’any
passat. Trenta anys, doncs, molt lligada a la ciutat, on
he fet grans amistats. Vaig col·laborar de forma molt
activa en el programa i les publicacions L’Hospitalet és
Escola, i sóc membre del Casalet de Mestres. Durant
aquests tres cursos darrers he coordinat el projecte
Puntedu en el meu centre. Tinc un blog personal de
literatura i opinió:
http://lapanxadelbou.blogspot.com”.

La descomposició de la llum va guanyar el premi Olga
Xirinacs i està ambientada a Barcelona, durant l’època dels
Jocs Olímpics, una època en la qual també van canviar molts
paisatges propers. És la història de dues dones, però també
un ampli mosaic social.
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FERIA, Paco
Saharauis: diario de los campamentos.
Barcelona: Llibres a Mida, 2006.
Córtes Rojano, Nicolás [et al]
Guinea Ecuatorial
Badalona: Fundació Internacional Olof Palme, 2007
Paco Feria va néixer a Terrassa el 5 d’abril de 1960.
L’any 1986 va iniciar els estudis de fotografia a
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. El juliol
de l’any 1992, i just el dia en què s’inauguraven els
Jocs Olímpics de Barcelona, es va fer professional,
i va aconseguir veure publicades les seves primeres fotografies en els mitjans de comunicació de la
comarca del Baix Llobregat.

En relativament poc temps la seva cartera de clients
va anar augmentant fins al punt que en només sis
anys, el 1998, cercava noves fites en el seu treball
com a fotoperiodista. La seva gran oportunitat es va
produir com a conseqüència de l’huracà Mitch. Va
viatjar a Nicaragua per poder reflectir aquell succés
amb la seva càmera. Posteriorment ha fotografiat la
gent i els llocs de pràcticament tot el món.

Saharauis, diario de los campamentos és un recull
fotogràfic on l’autor llança una mirada crua, sense
concessions sentimentals, a la situació del poble
saharaui en el campaments del Tinduf, en el Sàhara
argelià, on romanen com a refugiats des de fa més
de trenta anys reclamant una solució a la seva
callada tragèdia.
Segons paraules del mateix autor dites en el 13è
Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient de
Catalunya, “aquest llibre no pretén canviar cap realitat,
que simplement és el que vaig veure en els camps” i
que “em dol l’oblit al qual està confinat aquest poble,
que amb molta dignitat no ha recorregut, en els més
de trenta anys de lluita, a l’ús del terrorisme”.
També ha participat en l’obra col·lectiva Guinea Ecuatorial, juntament amb Nicolás Cortés Rojano.
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FITÉ, Marcel
El Cim dels espadats
Barcelona: Barcanova, 2008
Nascut a Coll de Nargó l’any 1949, es va llicenciar en
filologia catalana a la Universitat de Barcelona. Ha
treballat de professor de llengua i literatura catalanes
en uns quants instituts. Ha publicat diversos materials
escolars i edicions didàctiques d’obres de Manuel de
Pedrolo, de Josep Espunyes i de Baltasar Porcel, entre
d’altres. Des del curs 1997-1998 fins al curs 2004-2005
va ser el cap de Normalització Lingüística de l’ICE de
la UB, i actualment treballa a l’IES Apel·les Mestres de
L’Hospitalet de Llobregat. També ha participat en grups
de recerca i en l’organització de congressos relacionats
amb l’ensenyament de la llengua.

“Una de les activitats que fem cada any, amb l’aula d’acollida
de l’IES Apel·les Mestres, és la visita de la vila vella per tal
de donar a conèixer una mica la ciutat i la seva història als
alumnes nouvinguts. Aquest fet m’ha permès acostar-me
a la ciutat amb uns altres ulls i amb un interès creixent
per la seva evolució, pel seu patrimoni i per llocs com el
carrer del Xipreret, amb els seus corralons i edificis que, si
bé ja els coneixia, ara els valoro molt més.”

Les vacances d’en Roc, l’Agustí i la Marta estan envoltades de
misteri, perquè al cim dels Espadats —una muntanya esquerpa
i gairebé inaccessible— hi passen coses molt estranyes.
L’entorn és dens i selvàtic, quasi màgic. Al capdamunt de
tot hi ha una casa que amaga una pila de secrets relacionats
amb la guerra i amb la història del poblet on ells estiuegen. A
la casa, a més, hi viu un individu —lo Boriac—, que és solitari
i enigmàtic, gairebé fantasmagòric.
Un dia, en Roc, l’Agustí i la Marta s’assabenten de la mort
d’aquest personatge estrany. No gaire més tard van al riu,
perquè s’entrenen per a la Diada del Rai que cada any se
celebra en aquell lloc del Pirineu. Això els porta molt a prop
del cim dels Espadats. Quan s’estan desplaçant sobre el rai
es produeix un despreniment de roques que els fa desistir
del trajecte. Després, en Roc, l’Agustí i la Marta coincideixen
a dir que han vist l’“ombra del Boriac” llançant les pedres que
queien a l’aigua. Gent del poble amb qui parlen, però, els diu
que allò no pot ser, que lo Boriac és mort i enterrat...
I, tot i això, aquella “ombra” existia: sense aquesta ombra
els hauria estat impossible desentrellar els misteris del cim.
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FLÓREZ RODRÍGUEZ, Antonio María
Desplazados del paraíso
Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2006
Va néixer a Don Benito (Badajoz) l’any 1959 i
s’enorgulleix de dir que és fill adoptiu de Marquetalia (Colòmbia). És metge cirurgià especialitzat
en medicina esportiva per la Universitat de Caldas
(Colòmbia) i doctor en fisiologia per la Universitat
Complutense de Madrid. Va ser membre del Consell
Departamental de Cultura i del Fondo Mixto de Promoción de Cultura de Caldas, director de publicacions
del Fondo Editorial de l’Ajuntament de Don Benito i
membre del Comité de Selección del Programa Crea
de Colcultura a Colòmbia.

Forma part del prolífic Grupo Caldense que tant
està aportant a la literatura contemporània. A
més, és fundador de la revista Aurocarbónica i
columnista de l’Agència Enlace del Ministerio de
Comunicaciones de Colòmbia.
Premiat i publicat a Espanya, l’Argentina, Colòmbia i
el Brasil, i alguns dels seus textos han estat traduïts a
l’anglès, francès, portuguès, danès i català.
Actualment viu a L’Hospitalet.

Desplazados del paraíso es un poemario que se divide
en cinco partes: Paraíso, La huida, La muerte, Tocando a las
puertas y Perdido amor. Es una elegía, un canto a la infancia
perdida y a la pérdida del lugar de la infancia, como una
exploración de todos los temas “importantes” de la poesía
de todos los tiempos: la soledad, el amor y la muerte. La
tercera parte, en prosa y titulada precisamente La muerte,
supone un punto de inflexión en el transcurrir del libro,
uno de sus “momentos de tensión”: antes, la infancia y la
huida del lugar de la infancia; más tarde, la ciudad (uno
de los temas siempre caros a Flórez) como representación
del locus moderno y caótico frente al locus amoenus; la
ciudad como espacio de conflictos; la ciudad al modo de
Beaudelaire: la ciudad moderna, en definitiva, tal y como
la conocemos. Y en medio, la muerte. Dice el poeta sobre
ella: “A la muerte. Sí, a ella, hay que intuirla solamente por
el leve roce del viento helado en las cortinas, a esa hora
del día o de la noche en que el silencio lo inunda todo, las
alimañas se aquietan y desaparecen los contornos de las
personas, los animales y las cosas. La muerte”.
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GARCÍA DEL MURO, Joan
Com ens enganyem
Barcelona: Edicions Bromera, 2006
Joan García del Muro (Lleida, 1961) és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona i professor de la
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i de
l’IES Mercè Rodoreda de L’Hospitalet de Llobregat. Ha
publicat uns quants llibres i ha rebut diversos premis,
entre els quals el premi Joan Fuster d’assaig per una
anàlisi sobre els totalitarismes actuals sorgits de la
Guerra Freda, amb especial importància als nascuts
dels atemptats de l’11 de Setembre.

“ Com ens enganyem analitza la denominada guerra
contra el terror a partir de casos reals, com el genocidi de
Rwanda. Un dels aspectes més paradoxals i inquietants de
la societat actual és la necessitat d’autoenganyar-nos que
solem sentir els humans quan cometem errors. La cultura
contemporània no sols no estimula intel·lectualment la
ciutadania, sinó que, ben al contrari, aquieta els ànims
i adorm les consciències. És per això que s’aconsegueix
«silenciar» qüestions d’una transcendència enorme, com
és el cas del genocidi de Rwanda, que va ocórrer a la vista
de tots sense que, en realitat, ningú el veiés. De la mateixa
manera, ara anomenem intervenció humanitària allò que
era una declaració de guerra, i un assassinat d’innocents
es coneix com a guerra contra el terror.
”La ceguesa voluntària ens porta no a arreglar les coses,
sinó a afirmar que s’han arreglat; no a denunciar les
injustícies, sinó a minimitzar-les; no a intervenir decididament en la defensa de la dignitat humana en els
indrets on es produeixen transgressions flagrants dels
drets humans, sinó a mirar cap a un altre costat.”
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GARCÍA PÉREZ, Francisco
Antiguos maestros y nuevos profesores
Barcelona : www.lulu.com, 2007
“Cursé los estudios de EGB en un colegio privado y
después hice el bachillerato en el instituto de Bellvitge. Nunca fui un buen estudiante y no sacaba
buenas notas, así que repetí varios cursos hasta que
finalmente aprobé el bachillerato. Desde entonces
comencé a aprender de forma autodidacta en los
libros y, cómo no, en la propia vida. Durante muchos
años no me ha gustado mi ciudad natal, siempre la
he asociado con el crimen y la delincuencia. Ha sido
ahora, pasados los 26 años, cuando he comenzado a

cogerle algo de afecto, consciente de que no existen
ciudades perfectas y que lo mejor a largo plazo en tu
vida es corregir los problemas y no huir de ellos. Es
matemático que te deje un sentimiento marcado un
lugar en el que pasas mucho tiempo. Como escuché
en cierta ocasión: cuando pasas mucho tiempo en
un lugar acabas formando parte de él. Así que formo
parte de la ciudad y no puedo escapar de ello.”

Antiguos maestros y nuevos profesores pone de
relieve que, cuando se enfrentan las milenarias formas
de enseñar con las nuevas ciencias, quien más sufre el
enfrentamiento son las personas cercanas. Suele ceder
el que más miramientos tiene por el resto de personas y
olvida por completo sus intereses propios.
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GARCÍA PÉREZ, José
Un bañusco en Cataluña
[Sevilla]: Amigos de Andalucía, 2006
José García Pérez nació en Baños de la Encina (Jaén)
en 1938. Hijo de família humilde, es el segundo de
cuatro hermanos. Pasó su infancia y una pequeña
parte de la adolescencia repartida entre Baños de
la Encina y El Centenillo, ingeniándoselas para vivir
y afrontar los terribles años de la posguerra. Con
apenas 17 años decidió trasladarse a Barcelona en
noviembre de 1955. No sin problemas, se amoldó a
la vida urbana ejerciendo cualquier oficio que pudiera solucionarle la subsistencia. Actualmente goza
de una situación estable y, ayudado por sus hijos
y su familia, ejerce la gerencia de varias sucursales
del sector de automóviles, fruto del esfuerzo y la
constancia del trabajo.

Un bañusco en Cataluña es la historia de una persona
humilde relatada con el corazón. No busquéis literatura
de altura. En cada una de sus partes se van desgranando
las vivencias que, vistas en un conjunto, fueron la realidad
de la vida, y, estudiadas por separado, constituyeron las
anéctodas de lo cotidiano. Algunas reflejan amargura,
sufrimiento, desilusión; otras, picaresca sana, esfuerzo y
tenacidad; las más, un afán de superación encomiable y
digno de ser estudiado. El libro está escrito con la sinceridad entresacada de extensísimas conversaciones, sin dar
cabida a transgresiones poéticas y sin variar la forma de
expresarse del protagonista. Con sus modismos propios y
sus giros de insistencia, resaltando aquello que marcó, que
dejó huella en su espíritu.
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GARCÍA RIPOLL, Albert
SCAT
Colección Narrativa, núm.16
Barcelona: Carena, 2008
Albert García Ripoll és el pseudònim de l’autor
d’aquesta novel·la, un escriptor hospitalenc que s’ha
volgut mantenir en l’anonimat. La gènesi d’aquest
relat es va materialitzar quan l’autor retorna a la
seva ciutat natal, L’Hospitalet de Llobregat, després
de sis anys al Brasil. La visió d’una societat totalment
canviada i en procés de canvis vertiginosos va animar
l’autor a una aguda reflexió en forma de novel·la.

“Hacerse su primer tren” es el rito de iniciación a que se
somete Albert García Ripoll, que firma como SCAT, joven
grafitero del cinturón industrial de Barcelona cuya adolescencia transcurre entre la familia disgregada, el insti, las
bandas callejeras y su afición por los grafitos. Las aventuras,
el primer enamoramiento de una immigrante, las desilusiones y las oportunidades desfilan por las páginas de este
libro. La novela se compone de un conjunto sabiamente
equilibrado y coetáneo de personajes y espacios. El lenguaje
de la calle, el estilo directo y la fuerza rítimica dotan de
categoría artística a la vida cotidiana de los barrios de
nuestras urbes globalizadas. SCAT nos propone una perspectiva nueva y profunda con respeto a los grandes temas
humanos: el amor, la muerte, el arte, la religión y el diálogo
intercultural. Una historia apasionante en que la narración
se nutre constantemente de arte, música y literatura.
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GAUSACHS, Ramon
Les herbes remeires
Barcelona: Dalmau, 2007
Ramon Gausachs i Calvet és fill del barri barceloní
de Sants i va arribar al sector Sanfeliu amb els Jocs
Olímpics de 1992. És fotògraf naturalista, especialitzat
en plantes medicinals des de 1999. Ha col·laborat en
revistes com: Fitomèdica, Essencial, Integral, Cuerpomente, Vivir feliz, Cocina sana y setas, i Plantas.
Ha participat en exposicions i fa conferències sobre
herbes medicinals i tradició herbolària a Catalunya, i
durant una temporada va col·laborar amb el programa
Estació Central de Televisió de L’Hospitalet.

Ha publicat articles i ha presentat ponències sobre
flora medicinal del Montseny, del massís de Montserrat, de la serra de Collserola i del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac.
És tècnic en herboristeria i dietètica pel Gremi
d’Herbolaris de Catalunya.

La tradició i la cultura herbolària a Catalunya ha estat i és
tan rica que mereixia un estudi ampli i exhaustiu.
Les herbes remeieres és un intens treball històric, etnogràfic, antropològic, folklòric, botànic i biològic, mèdic i
d’actualització farmacològica, que està acompanyat de
fotografies, il·lustracions, plànols, fragments literaris i
poètics d’escriptors principalment catalans, així com de
dites, refranys, rodolins i corrandes populars sobre com
l’ús i el coneixement d’aquestes herbes han incidit en
la nostra medicina casolana i han esdevingut part de la
nostra cultura popular.
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GERMÀ LLUCH, Josep-Ramon
El càncer es cura: 50 històries reals
d’esperança
Barcelona: Columna, 2007
El doctor Josep-Ramon Germà Lluch, metge oncòleg
des de 1976, ha estat artífex i testimoni dels enormes
avenços que s’han produït en la investigació, diagnosi
i tractament dels pacients amb càncer durant els
trenta anys que fa que exerceix la professió. Durant
la seva trajectòria professional ha estat president
de la Societat Catalana d’Oncologia, de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, de la
Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica i representant
espanyol a la Societat Europea d’Oncologia Mèdica.
Des de 1994 dirigeix el Grup Germinal Oncològic,

que agrupa més de setanta hospitals que apliquen
un mateix protocol. Actualment és director de Desenvolupament Oncològic i cap del Servei d’Oncologia
Mèdica a l’Institut Català d’Oncologia. Dirigeix el
Departament d’Oncologia de l’Hospital General de
Catalunya i és professor titular d’Oncologia Mèdica
de la Universitat de Barcelona. A més a més, pertany
a diferents societats científiques internacionals, ha
estat editor d’una desena de llibres d’oncologia i ha
publicat més de cent cinquanta articles científics en
revistes especialitzades.

El càncer es cura: 50 històries reals d’esperança és
una obra optimista que barreja amb encert la història
novel·lada de les principals fites de la lluita contra
el càncer amb les històries personals de pacients
tractats pel mateix autor i que comparteixen un
comú denominador: presentar una evolució favorable
malgrat unes expectatives inicials negatives.
El doctor Josep-Ramon Germà Lluch, amb més de
trenta anys d’experiència en el camp de l’oncologia,
en aquest magnífic llibre presenta una visió positiva del tractament actual dels pacients amb càncer
mitjançant un llenguatge rigorós i fluid, que el fa
fàcilment accessible a qualsevol lector no familiaritzat amb el vessant tècnic, i d’aquesta manera uneix
experiència, saviesa i ciència.
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GILI, Alícia

Relats en català.com Recull dels millors
relats versió 2.0
Barcelona: La Quadriga, 2006
10 x 10 microrelats
Barcelona: La Quadriga, 2007
Romero, Sílvia
Iskander: Un viatge a la màgia dels llibres
Lleida: Pagès Editors, 2008
Alícia Gili no és hospitalenca de naixement, sinó
d’adopció. A hores d’ara ja fa més de vuit anys que
viu al barri de Collblanc-la Torrassa. Historiadora,
medievalista, africanista i escriptora, fa molts anys
que treballa amb aspectes acadèmics africans, i això
l’ha vinculat plenament al barri com a directora de la
Fundació Akwaba, on ha treballat amb joves i infants
del barri per apropar-los a una imatge diferent de
l’Àfrica, i continua treballant dia a dia per la cohesió
social del barri i l’enriquiment de la multiculturalitat

entre la població hospitalenca i la població nouvinguda. Aquest darrer any ha sortit la seva primera
novel·la, Iskander, un viatge a la màgia dels llibres
amb què explora un altre dels seus camps de treball,
la ciència ficció i la fantasia, i que també ha arribat
a L’Hospitalet, on, per mitjà del Saló del Manga, ha
trobat referents importants.

Relats en català.com Recull dels millors relats
versió 2.0 www.relatsencatala.com és una pàgina web on
tothom qui ho vulgui pot publicar i llegir relats o poesies escrits
en llengua catalana. La pàgina va començar la seva activitat
l’11 de gener de 2004. Des d’aleshores, en poc més de dos anys
d’existència ha publicat més de 22.000 relats i poemes, escrits per
més de 1.700 autors. L’any 2006 va publicar-se un recull dels millors
relats publicats a la web, entre els quals destaca Una mort d’amor,
de Alícia Gili. Iskander s’allunya dels referents més consagrats
per oferir molta fantasia i heroisme. De la mateixa manera que
desmenteix la idea que no s’escriu fantasia de qualitat en català
i que aquesta no interessa a ningú, Iskander defuig dracs, nans i
elfs per presentar-nos ciborgs, ordinadors i el poder dels llibres.
Esquiva amb mestria bruixes i espases per mostrar una societat
amb molta tecnologia i amb la increïble màgia del poder dels
llibres, coprotagonistes de la novel·la. Entrarem dins un món
postapocalíptic diferent on qualsevol tipus de coneixement no
és més que un lleu vestigi d’allò que va posseir la humanitat.
Els llibreters no saben llegir, i encara menys escriure. Els tecnòlegs ignoren el funcionament bàsic d’un disc dur i, en canvi,
saben connectar-lo. En definitiva, ningú no coneix exactament
el perquè de les coses. Amb aquest punt de partida les autores
ens submergeixen en una de les aventures més fascinants de la
humanitat: reconquerir els coneixements. Com? Mitjançant l’amor?
Per mitjà de la perseverança i el treball? Potser el que importa és
fer el camí, perquè l’aventura del saber és l’aventura de tots, i el
desconeixement n’és l’autèntic enemic.
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GÓMEZ, Fernando
El misterio de la calle de Poniente
Madrid: Huerga y Fierro, 2008
Fernando Gómez nació en Barcelona en 1957, y
fue por motivos profesionales por los que recaló en
L’Hospitalet, hace de eso ya seis años. “Años que me
han ayudado a tomar el pulso a esta ciudad, amarla
y descubrir que la imagen de ciudad dormitorio que
tenía formada de ella era totalmente equivocada.”

Colaborador del periódico coruñés Canal NW, en el
2007 queda finalista del certamen de relato histórico organizado por la Editorial Puntoreklamo con
un cuento basado en las últimas horas del maqui
hospitalense Quico Sabaté.

En febrero de 1912 la desaparición de una niña de tres
años conmocionó a todos los rincones de Barcelona. La
investigación y los descubrimientos posteriores mostraron
a la opinión pública una serie de macabros asesinatos que
estremecieron a una ciudad que paseaba la resaca revolucionaria de la Semana Trágica. Parece ficción, pero no lo
es. Por las páginas de este libro deambula una suerte de
personajes que ayudan a conformar la historia. Individuos
de carne y hueso, muchos de ellos incapaces de ser los
protagonistas de su propia historia. Vistos por separado
solo tienen el valor de lo anecdótico, pero en su conjunto
convergen para perfilar fielmente el auténtico rostro de
una despiadada criminal, Enriqueta Martí.
Enriqueta Martí, mendiga de día y marquesa de noche,
conoce el poder desde el lado más oscuro. La sangre fresca
es su preciada mercancía; los niños, sus proveedores, y una
burguesía enferma, sus clientes.
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GONZALEZ CASTRO, Andreu
Epigrames del Mas d’en Gall
Granollers: Tarafa, 2007
Maniobras diversivas
Múrcia: Fundación Miguel Hernández, 2008
10 de Barcelona. Poesia
Navarcles: Abadia Editors, 2008
L’autor va viure a Bellvitge fins als 27 anys. Sempre
va tenir un sentiment de pertinença més lligat al
barri que a la ciutat en conjunt.

Els Epigrames del Mas d’en Gall són un conjunt
d’escrits d’intenció sobretot satírica que van guanyar
l’any 2006 el premi d’Òmnium Cultural del Vallès
Oriental. Algú ha dit que “és el millor de gènere epigramàtic que s’ha publicat a Hispània (terra de conills)
des de Marcial cap aquí”.
Quant a Maniobras diversivas, va guanyar l’any 2005 el
premi Miguel Hernández per a menors de 35 anys, convocat
a Oriola. La crítica ha dit que “és una poesia que, enmig del
caos que suposa viure i continuar viu, aconsegueix trobar
l’escletxa per on entra el somriure”.

10 de Barcelona, és una antologia bilingüe de poetes
vinculats a Barcelona.
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GONZÁLEZ, Carlos
El meu nen no menja: consells per a prevenir i resoldre el problema
Barcelona: Columna, 2007
Omple’m de petons: com criar els vostres
fills amb amor
Barcelona: Angle Editorial, 2008
Carlos González (Zaragoza, 1960), llicenciat en Medicina per la Universitat Autónoma de Barcelona, i es
va formar com a pediatre a l’Hospital de Sant Joan de
Déu de Barcelona. Fundador i president de l’Associació
Catalana Pro Lactància Materna (ACPAM), actualment
fa cursos sobre lactància materna per a profesionals
sanitaris i colabora amb la revista Ser padres. Después
de l’èxit del seu llibre Mi niño no me come (2002) i
Bésame mucho (2003) publica la versió catalana del
primer l’any 2007 i del segon el 2008 amb idèntica
acollida. És casat, té tres fills i viu a L’Hospitalet.

Al llibre El meu nen no menja: consells per a prevenir
i resoldre el problema, ens explica com la manca de gana
és un problema d’equilibri entre el que un nen menja i el
que la seva mare espera que mengi. Segons el doctor Carlos
González, mai se l’ha d’obligar. Ni suborns, ni estimulants
de la gana, ni càstigs. El nen sap molt bé el que necesita.
Fugint dels tópics sobre el tema, l’autor, desdramatitza el
problema i proporciona clares pautes de conducta, amb
el fi de tranquil·litzar a les mares.
Contra les teories que propugnen l’ús de la força, el càstig,
o una disciplina excessiva, el doctor Carlos González
defensa en el llibre Omple’m de petons: com criar els
vostres fills amb amor una educació basada en el amor el
respecte i la llibertat. El llibre explica el perquè de molts
comportament infantils com el plor o la por, i ens ajuda
a entendre des d’un punt de vista natural, les causes que
fan que els fills actuïn d’un manera determinada.
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GOYTA VENDRELL, Carlota
Em disfresso!
Col·lecció: Sóc en Teo!
Barcelona: Planeta, 2008
Adoptem un gos
Col·lecció: Teo adhesius
Barcelona: Planeta, 2008
Carlota Goyta Vendrell és una de les creadores del
personatge d’en Teo. Va néixer a L’Hospitalet l’any
1948 i va viure-hi la seva infància i joventut.
Violeta Denou és el nom amb què es coneix l’equip
format inicialment per Anna Vidal Cucurny, Assumpció Esteban Noguera i Carlota Goyta Vendrell.

Aquest grup d’il·lustradores es van unir l’any 1969
després de fer estudis de disseny a l’Escola Elisava de
Barcelona. Es van dedicar a fer projectes de disseny,
grafisme i interiorisme. L’any 1977 van començar la
seva activitat com a il·lustradores sota el pseudònim
col·lectiu de Violeta Denou. Un dels seus personatges
més coneguts és en Teo, que amb més de 100 títols
publicats ha rebut diversos premis i s’ha traduït a
quinze idiomes.

Durant el 2007 i el 2008 han editat nombrosos títols, dels
quals aquí us en presentem una petita mostra.
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GUERRERO I COTS, Martí
Per què ens cal una Catalunya independent?
Castellterçol: La Busca, 2008
Martí Guerrero i Cots (Barcelona 1932) va viure a
Barcelona fins a l’any 1963, any que es va traslladar
a L’Hospitalet de Llobregat. A l’Escola Industrial de
Barcelona es va graduar com a mestre industrial. És
membre fundador del Centre d’Estudis d’Economia
Política Natural. Ha impartit cursos d’esperanto al
Centre d’Esperantistes Ferroviaris de Barcelona, al

Centre Cultural Sant Josep de L’Hospitalet, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la televisió AQUÍ
del Baix Llobregat. Del 1995 al 1998 va ser membre
del jurat de Prosa i Poesia, premi organitzat per
l’Associació del Barri Antic de Barcelona. Ha publicat
diversos articles a la revista Xipreret de l’Ateneu de
Cultura Popular de L’Hospitalet.

Aquest llibre s’adreça a tots els habitants de Catalunya,
siguin nascuts aquí o no, perquè a l’hora de recaptar
impostos l’Estat espanyol no fa cap mena de distincions. I
tots ells pateixen igualment la manca d’infraestructures.
La independència de Catalunya, la separació d’Espanya,
s’ha de fer tal com ho fan els matrimonis malavinguts. La
millor solució és un divorci amistós i educat. Una Catalunya
independent es convertirà amb el temps en una nació amiga
de tothom, com per exemple Portugal. La xenofòbia envers
els catalans s’anirà extingint.
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GUERRERO-CASOLA, Joaquín
Ley garrote
Barcelona: Roca, 2007
Premi L’H Confidencial 2007
Nascut a Mèxic l’any 1962, és escriptor i guionista de la televisió mexicana. Actualment viu a
Salamanca, on cursa el doctorat en literatura a
la Universitat d’aquesta ciutat. Persona tímida i
reservada, s’autodefineix com “un home de poques
paraules parlades”; en prefereix les escrites. Ha
escrit més de 600 hores de televisió en països
com Mèxic i l’antiga Iugoslàvia. Els anys 2000 i
2001 va ser finalista del Certamen Internacional
de Novel·la Alfaguara, i l’any 2005 va rebre el First
World Telenovela’s Trophies (DISCOP, Hongria).
Ha estat deixeble de Gabriel García Márquez a
l’Escuela Internacional de Cine (Cuba). Admirador

de l’obra de Raymond Chandler, James Caine i
Dashiell Hammett, Guerrero-Casasola admet que
en la seva novel·la és tan important l’empremta
d’aquests tres escriptors com la de la mateixa
capital mexicana.
La seva novel·la, Ley garrote, ha estat guardonada amb el Premi L’H Confidencial 2007, Premi
Internacional de Novel·la Negra, convocat per
l’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial.

Ley garrote és una novel·la tragicòmica, dura i amarga,
brutal i corrosiva, però que amaga alguns moments d’humor.
Es caracteritza per la versemblança de la descripció i el
retrat amarg i brutal de Mèxic DF, així com per la fluïdesa
de la trama i la creació de personatges creïbles.
És un reflex de l’actualitat llatinoamericana, i concretament mexicana, pel que fa a la corrupció com element
quotidià i als segrestos exprés, amb presència constant
en la premsa diària.
L’acció es desenvolupa al Mèxic DF actual, una de les ciutats
més poblades del món, on el subsòl bull: la corrupció, els
segrestos exprés i els assassinats formen part del dia a
dia. En aquest context, l’únic interès d’un investigador
privat es poder adquirir un cotxe nou. Aquesta necessitat
econòmica és la que el portarà a acceptar la que pot ser
l’última oportunitat de la seva vida: resoldre el segrest de
la jove filla del propietari d’una fàbrica de dolços.
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GUIRAL, Antoni
Los tebeos de nuestra infancia: La escuela
Bruguera (1964-1986)
Barcelona: El Jueves, 2007
El Gran libro de Mortadelo y Filemón:
50 aniversario
Barcelona: Ediciones B, 2007
Del tebeo al manga.
Una historia de los cómics
Vol.: 1, 2, 3, 4 i 5
Torroella de Montgrí:Panini, 2007
“Tot i que no sóc nascut a L’Hospitalet, fa vint-i-cinc
anys que visc en aquesta ciutat. D’alguna manera,
aquests han estat cinc lustres molt importants per
a mi, tant en el sentit personal com professional;
d’alguna manera, la meva vida ha arrelat aquí en
tots els sentits, cosa que provoca que aquesta sigui
la meva segona llar, sentimentalment parlant, i la
primera, físicament parlant. El meu món professional,
la historieta, encara no està gaire reconegut en el pla
social i cultural, però tinc la sort que precisament a
L’Hospitalet s’han realitzat algunes iniciatives molt
interessants en aquest sentit. He pogut fer alguna
xerrada i també he tingut el privilegi de portar un
club de lectura de còmics a la Biblioteca Tecla Sala, un
lloc amb el qual tinc una relació molt especial. A més,
en aquesta biblioteca hi ha un extraordinari fons de
còmics i sobre còmics que converteix aquesta ciutat
en un espai obert per a la historieta.”

Los tebeos de nuestra infancia: la escuela Bruguera
(1964-1986) revisa esta larga etapa de la editorial que
de alguna manera conformó una parte de la educación
sentimental de varias generaciones de españoles. Los
técnicos editoriales, las revistas, los autores y los personajes se convierten en los protagonistas de un libro que,
como su antecedente, Cuando los cómics se llamaban
tebeos: la escuela Bruguera (1945-1963), quiere ser
un homenaje a aquellos tebeos que ocuparon nuestra
infancia y nuestra adolescencia, y que tantos buenos
recuerdos nos han dejado.

El gran libro de Mortadelo y Filemón: 50 aniversario es
un recorrido por la historia de esta pareja de detectives
nacidos en 1958 del ingenio de Francisco Ibáñez, y que
desde la fecha hasta nuestros días no han dejado de
hacer las delicias de grandes y chicos, generación tras
generación. Conoceremos su nacimiento y consolida-
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Soldevilla, Joan Manuel
El mundo de Escobar
Barcelona: Ediciones B, 2008
Cortes Rojano, Nicolas; Gàlvez,
Pepe i Meca, Ana María
De los superhéroes al manga:
El lenguaje en los comics
Barcelona: Centre d’Estudis i Recerques
Social i Metropolitanes i Universitat de
Barcelona, 2008

sus publicaciones, sus formatos de edición, su incidencia
en el mundo real, sus anécdotas… en suma, Del tebeo
al manga. Una historia de los cómics es una colección
que gustará a todo aquel que en algún momento de su
vida haya leído tebeos. Toni Gurial lleva el proyecto, la
coordinación y la redacción de la obra. Hasta la fecha
se han editado los cuatro primeros volúmenes.
Con Joan Manuel Soldevila nos presenta El mundo de
Escobar. Josep Escobar (1908-1994) es uno de los

ción, las constantes, las aventuras más destacadas, las
claves de su éxito, las anécdotas y curiosidades, el salto
a la gran pantalla, el homenaje de los compañeros de
profesión… y mucho más.

Del tebeo al manga. Una historia de los cómics es una
colección en edición de lujo de 12 tomos de 200 páginas
en las que revisaremos la historia de ese fantástico
mundo lleno de creatividad. Sus autores, sus personajes,
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principales artistas de la historieta y el dibujo animado
en España. Con motivo del centenario de su nacimiento,
Ediciones B quiere rendir un homenaje a su figura con el
libro El mundo de Escobar, un viaje por la vida y la obra
de este genial dibujante catalán. Desde sus primeros
trabajos hasta sus últimas aportaciones, pasando por
su creatividad en terrenos como la ilustración, el humor
gráfico, la historieta, el dibujo animado, la pedagogía
y el teatro, El mundo de Escobar quiere redescubrir al
lector las aportaciones de este creador a nuestro legado
de la cultura popular.

De los superhéroes al manga: El lenguaje en los
cómics recoge cuatro de las clases impartidas en el
curso del mismo título organizado por Els juliols de la
Universitat de Barcelona.

GUTIÉRREZ IZQUIERDO, Manuel
Una rosa entre la niebla
L’Hospitalet de Llobregat: l’autor, 2007
Va nèixer el dia 4 de desembre de 1962 a Lopera,
Jaén. El 1964 la seva família s’instal·là a l’Hospitalet
de Llobregat on inicià la seva formació de la mà
dels jesuites. Va cursar estudis de graduat escolar,
administratiu, programació d’ordinadors, direcció i
administració de personal de recursos humans (EADA),
i de decoració i interiorisme.

És president de l’Associació Cultural Poètica Luz de Luna
de l’Hospitalet de Llobregat des juny del 2005. Dirigeix
la tertúlia Poètica Luz de Luna. Fundador i coordinador
de la revista poètica Luz de Luna (2006- ).

Prometeo, Luz de Luna i Viu L’Hospitalet. Va recitar

Encara que sempre va gaudir de l’art de la poesia, no fou
fins a principis del 2004 el seus inicis amb l’escriptura.

poesia per primera vegada a Ràdio Calafell el març del
2006 i ha participat en diferents recitals a l’Hospitalet,
Barcelona i Tarragona.

Col·labora com a redactor i escriptor a la revista

Una Rosa entre la Niebla , es de esos libros que
impregnan el alma de un bello aroma, obligándote a releerlo
una y otra vez. Los pétalos de una flor, son diferentes, y de
igual manera, cuando te sumerges una vez más en la lectura
de este libro, encuentras ese algo que con anterioridad te
había pasado desapercibido.
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GUTIÉRREZ-ÁLVAREZ, Pepe
La cuestión Orwell
Malaga: Sephia, 2008
Pepe Gutiérrez-Álvarez nació en Puebla de Cazalla,
Sevilla, en 1946. Participó en las primeras Comisiones
Obreras juveniles, en la Liga francesa entre 1968 y
1971 y fue un activista político y cultural ligado a la
Liga Comunista Revolucionaria.
“Llegué emigrado de Andalucía en julio de 1960, fecha
que estimo como “mi segundo nacimiento”. Estuve viviendo en Pubilla Cases primero, y en la Florida, después,
entre estas fechas y 1980. Estuve muy vinculado a
las actividades culturales y políticas (clandestinas)
en el Centro Social de la Florida, con la Asociación
de Vecinos de Pubilla Cases.”

Otros cuatro títulos, Trotski y los trotskismos; Liber-

tarios, libertarias. Un diccionario bio-bibliográfico;
Las subversivas. Revolucionarias en los tiempos
del movimiento obrero clásico, y Precursores/as
del socialismo, podemos leerlos y descargarlos en
la editorial virtual www.moviments.net/espaimarx/
els_arbres_de_fahrenheit/es/index.php
También ha colaborado en la edición digital del libro
Conversaciones sobre Manuel Sacristán, del autor
Salvador López Arnal:
http://www.moviments.net/espaimarx/docs/8b4066
554730ddfaa0266346bdc1b202.pdf

Pepe Gutiérrez-Álvarez ha realizado el epílogo de la
obra de Daniel Bensaïd, Los trotskismos. Barcelona:
El Viejo Topo, 2008

La cuestión Orwell
Más que una serie de libros, Charles Dickens es un planeta,
escribió Orwell sobre el autor de Oliver Twist; más que una
serie de libros, escribiría Raymond Williams, Orwell es ante
todo un caso de un autor que no ha hecho más que ampliar
su proyección, también sobre nosotros. No en vano su biografía
está marcada en un antes y un después por la guerra de España
y su experiencia como militante del POUM. Por citar un solo
ejemplo: su nombre (en noviembre del 2007) en el buscador
en español del Google nos ofrece sobre el autor de Rebelión
en la granja casi 675.000 entradas, frente a las 427.000 de
Ernest Hemingway, las 476.000 de James Joyce, las 425.000
de Jean-Paul Sartre o las 166.000 de Frank Kafka. Esto no es,
claro está, porque sea mejor escritor que los mencionados, sino
porque es más leído y también más influyente.
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HERNÁNDEZ, Jesús

Jesús Hernández nació en Barcelona en 1966. Es
licenciado en historia contemparánea y en ciencias
de la información. Ha publicado cinco obras sobre la
historia militar, que están disfrutando de continuas
reediciones, y colabora en publicaciones especializadas en historia. Es vecino de L’Hospitalet desde
el 2001, primero con residencia en Santa Eulàlia, y
actualmente vive en Collblanc.

sin la Primera Guerra Mundial. Entre otras consecuencias históricas, de aquella conflagración surgieron
el nazismo y la Rusia soviética, Estados Unidos se
reveló como una potencia mundial y se provocaron
conflictos irresolubles, como el de Oriente Medio.

Norte contra Sur. Historia total de la Guerra de
Secesión. Libro introductorio a la Guerra de Secesión, la guerra civil que dividió diversos estados de
Estados Unidos de América durante cuatro años
(1861-1865). Explica las causas del conflicto, hace
una descripción de la vida del esclavo en el Sur y de
las condiciones de cada ejército, y dibuja los perfiles
de los personajes más relevantes.

Historias asombrosas de la Segunda Guerra
Mundial. Es una amena e históricamente rigurosa
obra que ofrece al lector un apasionante recorrido
por los aspectos menos conocidos, hechos insólitos y
anécdotas asombrosas de la Segunda Guerra Mundial.
Una ingeniosa recopilación de hechos y episodios
poco conocidos que marcaron el día a día de este
convulso periodo histórico, pero que han quedado
fuera de los grandes libros de historia.

Todo lo que debe saber sobre la Primera Guerra
Mundial. El convulso siglo XX no se puede entender

100 historias secretas de la II Guerra Mundial. La
Segunda Guerra Mundial encierra todavía muchos
secretos. Millones de documentos esperan todavía
a ser desclasificados, pero poco a poco vamos conociendo historias impactantes y sorprendentes que se
han mantenido ocultas durante décadas.

Operación Valkiria. Valkiria es el nombre en clave
de la operación que el 20 de julio de 1944 debía
eliminar a Hitler y a la cúpula nazi (Himmler y Goering) e instaurar un gobierno provisional que pudiera
parar la guerra.
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HUELAMO, Juana
SOLÍAS, Josep Maria
Comas, Montserrat
El vi en l’època romana
Badalona: el museu, 2007
Juana María Huélamo és arqueòloga especialitzada
en l’alimentació a l’Antiguitat, i Josep Maria Solias és
doctor en Història Antiga que investiga la gastronomia del passat a partir de les dades arqueològiques
i històriques. Ambdós pertanyen a KuanUm, grup
de professionals especialitzat en la recuperació de la
gastronomia històrica des de la recerca arqueològica,
literària i documental.
http://kuanum.blogspot.com

El vi en l’època romana ens parla de tots els seus
aspectes: la seva el·laboració, quins eren els diversos tipus
de vins, els orígens de la vinya, la repercussió social de beure
vi a l’època, quines eres les zones productores (amb especial
atenció a Baetulo, l’antiga Badalona) i com funcionava el
transport marítim per a comercialitzar-lo.
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JAUMANDREU, Maurici
L’olor de la pólvora. Onze testimonis de la
lluita antifranquista.
Barcelona: Mina, 2007
“Quan vaig arribar a L’Hospitalet per primer cop tingué
la sensació que havia canviat de país. Jo hi venia per
col·laborar amb un projecte periodístic, feliçment
reeixit a dia d’avui. Em trobava amb prou feines a
15 kilòmetres de casa meva, però L’Hospitalet se’m
mostrava tan diferent a totes les ciutats! No hi havia
res que la distingís de qualsevol urbs del seu entorn;
res no la singularitzava excepte les mil cares, els dos
mil colors o els tres mil accents que es mesclaven en
l’aire de cada cantonada. Aquesta sensació entre
la desorientació vertiginosa, l’expectació davant el
desconegut i la fascinació per tot un món que s’obria
davant meu em va portar a quedar-m’hi bastant més

del que havia cregut que duraria la meva estada. I ara,
anys després, ja sé que m’hi he quedat per sempre.”
Maurici Jaumandreu
Maurici Jaumandreu (Barcelona, 1978) és filòsof
de formació i periodista de professió. Va exercir de
director de continguts del mensuari Viu Cornellà i
va ser col·laborador permanent de Viu L’Hospitalet.
Part de la seva tasca periodística dels darrers anys
ha estat entrevistar gent gran de L’Hospitalet per a
la secció “El racó del savi”, en la qual ha tractat amb
multitud de testimonis d’edat avançada, alguns dels
quals han estat recollits per a aquest llibre.

L’olor de la pólvora: onze testimonis de la lluita
antifranquista és un llibre que respon al desig de retre
homenatge a totes les dones i a tots els homes que van
lluitar per les llibertats durant la negra nit del franquisme.
Descriu les vivències d’onze persones normals i corrents que
van patir la barbàrie feixista, la Guerra Civil, la clandestinitat
o l’esdevenir quotidià de la dictadura.
Una bona part dels testimonis que apareixen en el llibre
provenen del fons documental de l’Associació Pont de la
Llibertat - L’Hospitalet Antifranquista dipositat a l’Arxiu
Municipal de L’Hospitalet de Llobregat.
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JULIÀ, Valentí
Santiago Rusiñol. Capdavanter del Modernisme
[L’Hospitalet de Llobregat: l’autor], 2007
Mercè Rodoreda. Principal escriptora
catalana de l’època de la postguerra
[L’Hospitalet de Llobregat: l’autor], 2008
Valentí Julià va néixer el 1929. La seva vida ha transcorregut sempre a L’Hospitalet, i ja més gran també ha
passat estances felices a Collbató. Va cursar estudis
de ceràmica a l’Escola Massana, amb el ceramista
Josep Llorens Artigas. Va treballar amb els germans
Serra i es va dedicar a la ceràmica i l’escultura fins a
l’any 1970. Ha obtingut diferents premis d’escultura.
Com a dibuixant, ha col·laborat i col·labora en diversos
diaris, entre d’altres El Periòdico, El Baix Llobregat,
Xipreret i L’Hospitalet Informatiu. Ha publicat alguns
llibres i n’ha il·lustrat molts d’altres. Ha exposat els

seus dibuixos, i fins i tot ha participat en la confecció
del gegant Mansuet i en el modelatge de la geganta
Marta de Collbató.
Ferran Soriano ens diu de Valentí Julià: “És un artista
polifacètic d’aquells d’ofici, coneixedor de tècniques
molt variades, fruit d’estudis i treball des de ben jove,
amb grans dosis de curiositat i imaginació que es
reflecteixen en les diferents tecles que ha tocat en
el seu quefer”.

“A finals de l’any 1990 el meu nét primer estava tan
afeccionat amb una joguina, que em sembla que es deia
Lego, amb unes peces que anaven acoblant-se les unes
amb les altres. I va construir una nau espacial, així ho
deia ell. Hi va agafar gran afició. Va ser quan ho vaig
veure, quan de seguida se’m va encendre la “llum”.
Vaig pensar: li faré un conte. I així fins que n’he fet
quinze o setze, perquè els néts han anat augmentant
fins a vuit. I els últims els he dedicat ja com per a més
grans, de personatges destacats pel seu mèrit, els quals
reben un homenatge durant tot un any. Són Gaudí,
Dalí, Cervantes, Mozart, Rusiñol i Rodoreda.”
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LIÑÁN MAGAÑA, Carmen
El segundo comité
Colección: Cultivalibros/novela, núm. 28
Madrid: Cultiva Comunicación, 2008
Carmen Liñán Magaña nació en Granada en
1952. Se educó en un colegio religioso. Emigró
a L’Hospitalet de Llobregat a los 21 años. Trabajó
durante bastantes años en la Asociación de Vecinos
del barrio de Sant Josep de los años ochenta, de
lo cual guarda un buen recuerdo.

Tiene estudios de: secretariado, detective, dietética y
nutrición, y dietas alternativas. También tiene estudios
de castellano, catalán e inglés básico, además de
gestión inmobiliaria, informática y otros. Le interesa
la música clásica, la psicología, la dietética, la lectura, la investigación, la natación, y todo aquello que
nos pueda servir para vivir en un mundo mejor.

Nik es un miembro del Comité que en su lecho de
muerte se arrepiente de todos los actos execrables que
ha cometido a lo largo de su vida. Le pide a un amigo
que escriba todo lo que va a contarle.
Josefín es una Des que trabaja en la fábrica y se rebela
contra las injusticias y los ataques que va sufriendo.

El segundo comité es una novela negra que trata
de microchips, productos químicos y control psicológico, entre otros temas. Es una invitación a rebelarse
contra toda tiranía, sea del signo que sea. Por inverosímil que parezca, algunos hechos de los relatados
han sucedido. Obviamente, se han omitido nombres y
lugares. Si alguien, por casualidad, al leer la novela se
da por aludido, se le facilitan dos libros sagrados, que
personalmente creo que son la mejor joya que se ha
podido legar a la humanidad.
El tema de la fe y el cristianismo forman parte de la
vida de algunas de las sufridas víctimas, que recuerdan
algunos pasajes de las Sagradas Escrituras.
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LLINÀS CARMONA, Conxa
Carré, Antònia
Les dones també fem la democràcia: 75
è aniversari del vot femení a Catalunya
Barcelona: Mina, 2008
Feminismes de la transició a Catalunya.
Textos i materials.
Barcelona: Horsori, 2008
Chordà, Mari
Agenda de les dones
Barcelona: de les Pumes, des del 1996 fins ara
Els meus lligams amb la ciutat de L’Hospitalet són
professionals, intensos i entranyables. Vaig estar 7
anys com a professora de Filosofia a l’IES Torras i Bages
(1977-1983) i, des del 1988, imparteixo la docència a
l’IES Mercè Rodoreda. Des del 2007, sóc membre del
primer Consell Municipal de les Dones de l’Hospitalet,
la qual cosa és un honor per a mi
Conxa Llinàs
Conxa Llinàs és llicenciada en filosofia i lletres, catedràtica de filosofia de batxillerat i membre del consell
de Dones de l’Hospitalet de Llobregat. El 2002 va publicar Les dones i les filosofies (amb Anna Masó i Maria
José Sánchez) i és l’autora de Feminismes de la transició
a Catalunya. Textos i materials (en premsa).

Feminismes de la transició a Catalunya. Textos i
materials, incisió en el cor mateix de les publicacions,
les accions, i les idees viscudes per les dones de la Transició, ens convida a sentir, una vegada més, que elles
som nosaltres. Així, pas a pas, en aquest recorregut per
revistes, manifestos, imatges i experiències encara en la
memòria, acabem per lligar tota una xarxa d’iniciatives,
reivindicacions i desafiaments de la mà de les seves atrevides protagonistes que, des d’aquestes pàgines, mostren
el cabal de la seva enorme riquesa.

Les dones també fem la democràcia: 75 è aniversari del vot femení a Catalunya Democràcia és sinònim
de sufragi, un dret que les dones han conquerit a poc
a poc arreu del món. Al nostre país, el 1932, ni Francesc
Macià ni Francesc Cambó no van donar l’oportunitat a les
dones perquè votessin al Parlament de Catalunya durant
la Segona República espanyola. Les dones catalanes van
poder opinar per primera vegada el 1933, una data que
aquest llibre vol recordar.
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MANUEL, Jordi de
El raptor de gnoms
Barcelona: La Magrana, 2007
Un niu de formigues
Falcón, Glòria (il.)
Barcelona: Animallibres, 2008
Vaig nèixer a Barcelona el 1962. Sóc biòleg i des del
1992 dono classes de ciències naturals a l’IES Joan
Miró, al barri de Bellvitge. Sóc membre de la SCCFF
(Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia) i he
publicat diversos reculls de contes i relats, així com
algunes novel·les: El pes de la por (Alfaguara) El beuratge (Alfaguara), Tres somnis blaus (Columna; premi
Valldaura), Cels taronges (Columna; premi Ciutat de
Mollerussa), Cabells porpres (Columna; premi Pere

Calders de Literatura Catalana), L’olor de la pluja
(La Magrana), El cant de les dunes (Pagès editors)
i Mans lliures (Edicions 62). Amb el recull de relats
Disseccions (Proa), vaig guanyar el premi El Lector
de l’Odissea, l’únic guardó literari en què participa
un jurat de cent lectors.
Podeu saber-ne més a través del web
http://www.webpersonal.net/jordidemanuel/

El raptor de gnoms
Karl Baumann, perseguit per la justícia per la seva relació
amb el tràfic de drogues, apareix mort a la seva finca
de Pedralbes, aparentment d’una sobredosi d’heroïna.
L’inspector Marc Sergiot compta amb una setmana per
demostrar que la mort de Baumann ha estat provocada.
Els fets coincideixen amb l’atemptat de l’11-M a Madrid, les
manifestacions contra el Govern i les eleccions generals del
14-M, cosa que dificulta l’avenç de la investigació. Sergiot,
home solitari i tossut, ha tibat la corda tant pot. Només li
queda una baula: trobar el raptor de gnoms.

Un niu de formigues
Pel seu aniversari, a en Roc li regalen un llibre. En la coberta
hi ha un dibuix, però quan comença a passar fulls, només
hi veu fileres de formigues disfressades de lletres que
omplen les pàgines. Un niu de formigues és un recull
de contes en què es reflecteixen molt bé els sentiments
dels seus petits protagonistes, i en tots apareixen, reals o
imaginades, les formigues.
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MARCÉ i PIERA, Matilde
Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet:
1932-2007
L’Hospitalet: Ateneu de Cultura Popular, 2008
Matilde Marcé i Piera va néixer a L’Hospitalet el 1928.
El 1936 va exiliar-se a França amb la seva família,
on va acabar els estudis primaris i va cursar quatre
anys dels secundaris, tots a l’escola pública. El 1944
va tornar a L’Hospitalet i va acabar el batxillerat al
Liceu Francès de Barcelona. Va treballar quatre anys
d’administrativa, i des del 1953 fins al 1972, al despatx del negoci familiar d’exportació de verdures. El

1978, obtingut el títol de professora de català, es va
dedicar a l’ensenyament d’adults fins al 1994, any que
es jubila. El 2002 rep la Medalla President Macià en
reconeixement a la seva tasca en el camp de la llengua
i la cultura catalanes. Sòcia de l’Ateneu de Cultura
Popular des de 1978, ha col·laborat en les activitats
de l’entitat, especialment en el butlletí Xipreret. Des
del març del 2006 n’és la presidenta.

Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet:
1932-2007 és una crònica o una memòria il·lustrada de
l’entitat i la seva gent des dels seus inicis fins al moment
actual. Resulta un document imprescindible no solament
per conèixer de ben a prop la vida dels hospitalencs i
hospitalenques, sinó per fer-nos una imatge bastant clara
del devenir de l’Ateneu.
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MARCÉ CAROL, Xavier
El exhibicionismo del mecenas
Lleida: Milenio, 2007
Xavier Marcé Carol (1957) és llicenciat en ciències econòmiques. Va ser director de cultura de
l’Ajuntament de L’Hospitalet (1985-1990) i va dirigir
el Mapa Cultural de Sabadell entre els anys 1991 i
1995. Entre 1995 i 2001 va treballar a l’Ajuntament
de Barcelona com a director de recursos de l’Institut
de Cultura i, posteriorment, d’Acció Cultural. Ha
estat director general d’estratègia de l’empresa

Focus i de l’Institut Català de les Indústries Culturals
(Generalitat de Catalunya). És professor associat de
la Universitat Pompeu Fabra; ha coordinat el màster
de gestió cultural de la Universitat de Barcelona;
imparteix classes en cursos universitaris d’Espanya
i Amèrica Llatina, i col·labora regularment en la
premsa. Va publicar El perfil professional del gestor
cultural a Espanya (1993).

El exhibicionismo del mecenas aborda algunes de
les qüestions de més impacte sobre la societat cultural de
començament del segle XXI a Catalunya i Espanya: la globalització del consum, l’estructura del finançament, l’Estat i les
contingències de la creació cultural, els públics, etcètera.
No és un assaig essencialment teòric destinat a inscriure’s
en les principals teories sobre la configuració de la cultura
en l’era digital o a refutar-les. Tampoc és un compendi
descriptiu dels programes o actuacions dels diferents
sectors culturals. És la conceptualització de la pràctica
cultural contrastada amb dècades d’experiència directa
en els diferents segments, sectors i àmbits culturals que
configuren la realitat professional de la gestió pública
en aquests moments.

55

MARÍN I SILVESTRE, Dolors
Salvador Palomar i Abadia
Els Montseny Mañé: un laboratori de les idees
Reus: Arxiu Municipal de Reus, 2006
Lluís Burillo Toledano ... [et al.]
Flor de Maig: del cooperativisme al servei
als municipis
[Barcelona]: Diputació de Barcelona, 2006

Dolors Marín és doctora en Història Contemporània.
Experta en la història dels moviments socials europeus
contemporanis, ha realitzat treballs a la Sorbona
(París) i ha treballat en diversos mitjans audiovisuals.
En l’actualitat, combina la docència amb la seva feina
com a assessora i documentalista en exposicions i a
la televisió. Ha estat assessora del documental Vivir
la utopía, sobre l’anarquisme a l’Estat espanyol; Catalunya retalls (RTVE), Passa el segle (Canal 9), Maquis
a Catalunya i Aquell 98 (TV3).

Museu Etnològic de Barcelona:
Ètnic: de les cultures tradicionals a la
interculturalitat;
[catàleg de l’exposició]
Barcelona: Institut de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona, 2006
Marín és autora dels llibres Clandestinos. El maquis contra el franquismo (Plaza Janés), Francesca Bonnemaison, educadora de ciutadanes i Ministros anarquistas
(Mondadori); i coautora de La Barcelona rebelde. Guía
de una ciudad silenciada (Nova Terra).

Madrid el 1905 després de l’exili forçat dels seus pares, i en la
tasca editorial de la família, amb revistes com La Revista Blanca
i Tierra y Libertad, o col·leccions com La Novela Ideal.
El llibre és el resultat de la recerca engegada amb motiu
de les activitats organitzades el 2005 per commemorar el
centenari de Frederica Montseny Mañé, dirigent de la CNT
i primera dona que va ocupar un càrrec ministerial en un
govern a l’Estat espanyol.

Flor de Maig: del cooperativisme al servei als municipis és un recorregut per més de cent anys d’història
del nostre país al voltant d’una propietat situada al bell
mig de la serra de Collserola. El llibre forma part d’una
col·lecció editorial sobre els recintes i els edificis de la
Diputació de Barcelona.

Ètnic: de les cultures tradicionals a la intercultuEls Montseny Mañé: un laboratori de les idees
pertany a la col·lecció de Publicacions de l’Arxiu Històric.
Analitza la trajectòria de Teresa Mañé, primera mestra laica
de l’Estat espanyol, i de Joan Montseny —tots dos mestres i
difusors de les idees llibertàries—, i posa un èmfasi especial
en l’etapa reusenca de la parella, on van obrir la primera
escola mixta laica de la ciutat, en la formació dins l’ambient
familiar de la seva filla, Frederica Montseny, nascuda a
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ralitat és un catàleg, fruit de l’exposició permanent del
Museu Etnològic de Barcelona, que analitza una sèrie de
cultures d’arreu del món que ens ajudaran a entendre, des
d’un nou punt de vista, els canvis que s’han esdevingut
durant el segle XX.
Dolors Marín també ha escrit “Els resistents antifeixistes entre
l’oblit, l’amnèsia, la memòria selectiva o el pacte polític” dins
Caramella, número 19 (juliol-desembre de 2008).

MARTÍN, Jaime
Lo que el viento trae
Barcelona: Norma, 2008
Des de 1985 Jaime es dedica professionalment al
còmic. Va començar a publicar els seus primers treballs en revistes d’humor infantil i també per a adults
(Caníbal, Bichos, Pulgarcito y Humor a tope). En 1987
va començar a col·laborar de forma regular amb la
revista El Víbora, realitzant històries més personals
i amb cert contingut de crítica social.
Les seves històries s’han publicat a França, Itàlia,
Alemanya, Suècia, Dinamarca, Brasil i EEUU. Des

de 1992 utilitza eines informàtiques en el procés
creatiu. Ha realitzat treballs per a premsa i televisió,
guions i dissenys de personatges per a videojocs,
il·lustració publicitària gairebé qualsevol treball on
s’hagi d’utilitzar un dibuix. En 1990 va rebre el Premi
Autor Revelació del 8º Saló Internacional del Còmic de
Barcelona, per l’obra “Sangre de barrio”. En 1995 va
rebre el Premio Historieta Diario de Avisos (Tenerife),
pel guió de “La memoria oscura”.

“Año 1916, Rusia es una olla a presión a punto de explotar.
Tras el fracaso de la Revolución de 1905, los bolcheviques
y demás revolucionarios están cada vez más activos, y el
Zar y el ejército cada vez más debilitados. En medio de
todo este panorama, un estudiante de cirugía es enviado
a un hospital perdido en los Urales, donde la superstición
se mezcla con la ciencia y los fantasmas y monstruos con
la enfermedad”
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MARTÍNEZ, Gabi
Sudd
Madrid: Alfaguara, 2007
Los mares de Wang
Madrid: Alfaguara, 2008
Gabi Martínez (Barcelona, 1971) és autor de les
novel·les Hora de Times Square i Ático, acollides
amb excel·lents crítiques que han subratllat el seu
caràcter renovador. Com a autor de llibres de viatges,
se l’assenyala entre els impulsors del gènere més
destacats. Amb Diablo de Timanfaya va aixecar una

gran polèmica cultural i política. El seu llibre Una
Espanya inesperada l’ha convertit en referent del nou
periodisme literari en castellà. Sudd va ser triat com
un dels llibres més importants de l’any per la revista
Qué leer i El Periódico de Catalunya.

En Los mares de Wang, Gabi Martínez narra el viaje
que hizo por la costa china junto a su traductor Wang, un
veinteañero del interior que jamás había visto el mar, y en
su periplo nos conduce hasta las orillas de una realidad
aparentemente remota pero inevitablemente inmediata.
Nos asoma a lo inminente a través de Wang, un chico
educado en los valores comunistas que descubre una China
tan inesperada que le perturba devastadoramente.

Sudd narra cómo tras más de veinte años de conflicto
en el corazón de África, la considerada guerra más larga
y cruenta del mundo alcanza una tregua. Buscando poner
un sello simbólico a la paz, una cosmopolita expedición
que reúne a empresarios, políticos y representantes de las
tribus enfrentadas se embarca en una travesía que remontará el Nilo Blanco hacia el sur del país. En el camino se
encuentran una zona pantanosa de enormes proporciones
y fisonomía mutante. Un terreno que no se deja descubrir.
Una geografía hostil y devoradora: el Sudd.
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MONRÓS I AUDÍ, Ricard
Fusió: música i imatges
L’Hospitalet: l’autor, 2007
“Nat al barri Centre de L’Hospitalet el 1952. Fotògraf
per tradició familiar dons el pare ja tenia un establiment de fotografia obert l’any 1954. Mestre Químic
per l’Escola de Treball, va aprendre fotografia a
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya i al costat del
seu pare. Es va especialitzar en fotografia industrial
i retrat assistint a cursos i seminaris, ha treballat
també el reportatge social i te publicades fotografies

en diversos llibres, ha obtingut guardons en diferents
concursos i imparteix cursets de fotografia per afeccionats. Actualment la seva ocupació principal és el
comerç fotogràfic. Ha exposat les seves fotografies a
l’Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet, al Centre
Cultural Sant Josep, al Centre Cultural Barradas, al
Club Muntanyenc L’Hospitalet i a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, entre d’altres.”

“Han estat vint-i-tres espectacles i prop de mil cinc-centes
fotografies. Aquesta aventura va començar quan una nit,
assegut en una butaca del Barradas i escoltant un concert
de la Vella Dixieland per ser més exactes, se’m va acudir
que allà, a sobre de l’escenari, hi havia un bon tema per
fer fotografies. D’aquí a imaginar que es podria fer una
exposició amb les fotografies de tota una temporada de
música, va ser un pas. Des del principi tenia molt clar que
ho faria amb fotografia analògica i sense flaix. No hi havia
prou amb fer simples retrats dels artistes, calia transmetre
en la imatge fixa el so d’una bateria, la vibració d’un violí, el
sentiment d’un cantant, calia transmetre emocions.”

59

MUÑOZ COSTA, José Luis
Camino de Santiago
El Prat de Llobregat: Penombra d’Argent, 2008
José Luis Muñoz Costa (L’Hospitalet de Llobregat,
1963) és cuiner de professió i una personalitat molt
vinculada al teixit associatiu de la seva ciutat. En
1998 va complir el somni de fer per primera vegada
el camí de Sant Jaume, activitat que no ha deixat
de fer fins ara.
El gener de 2001 va fundar l’Associació d’Amics del
Camí de Santiago de L’Hospitalet de Llobregat, de la
qual ha estat president durant cinc anys. És també
membre de la Comissió d’Entitats de Collblanc-la
Torrassa, de la Federació Espanyola d’Amics del Camí

de Santiago i participa en la promoció del Camí de
Santiago en la Xunta de Galícia.
Durant el seu mandat, l’Associació ha rebut diversos premis —entre els quals cal destacar el Príncep
d’Astúries 2004— i ha aconseguit infinitat d’objectius
que es detallen en l’interior del llibre.
Actualment és membre fundador i president en funcions de la Federació d’Associacions d’Amics del Camí
de Sant Jaume a Catalunya.

Con gran entusiasmo y exhaustividad por parte del autor,
esta guía, que se inicia en la ciudad de L’Hospitalet, quiere
recuperar una pequeña parte de la historia del Camino
de Santiago desde dicha población. Se pueden encontrar
mapas, cronología de la historia de Catalunya en el
Camí de Sant Jaume e infinidad de datos que explican
el porqué de esta ruta milenaria en tierras catalanas.
Además, al final del libro se incluye un breve relato de la
gastronomía por la que pasa el Camino desde la ciudad
de L’Hospitalet. Este es el primer paso de una trilogía
que nuestro autor tiene proyectada.
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MURILLO TEJADA, José
50 anys compartint i acollint. Història de la
Parròquia Mare de Déu de la Llum (1966-2006)
L’Hospitalet: Parròquia de la Mare de Déu
de la Llum, 2008
La parròquia ubicada a la Florida ha estat un referent de la vida social i religiosa dels barris del nord
de la ciutat des dels anys 60, quan va ser construïda per l’empresa elèctrica Fecsa. D’aquí que
s’escollís dedicar-la a la Mare de Déu de la Llum.

Però l’alma mater d’aquesta comunitat, que ha superat els límits religiosos, ha estat i és, sens dubte,
el popular Padre Murillo, que avui comença a ser
conegut com a ‘Padresito’. El seu carisme i la seva
fervent acció social a favor dels més desfavorits li
ha valgut ser reconegut amb el Premi d’Honor ciutat
de L’Hospitalet 2007.

50 anys compartint i acollint. Història de la
Parròquia de la Mare de Déu de la Llum és un
llibre escrit pel Mossèn José Murillo Tejada amb la
col·laboració de Montserrat Santolino i altres membres
de la comunitat parroquial.  

61

OROBITG Maria José
Descabellat de versos descabdellats
Barcelona: Abadia de Montserrat, 2007
Disbagats
Barcelona: Abadia de Montserrat, 2008
“Del 1986 al 2004, en dues etapes, vaig desenvolupar la
meva “bibliomania” com a directora de les biblioteques
públiques de Collblanc - parc de la Marquesa, la Florida
i Santa Eulàlia. Bibliotecària, “bibliòmana” empedreïda
i mai penedida, bibliògrafa poètica essencialment,
intento transmetre el meu amor per la comunicació, pels llibres i per les paraules, i encomanar-lo per
crear, mantenir i consolidar lectors que gosin creuar
el mirall per veure i viure altres mons, altres realitats
que existeixen però que estan en aquest.”
María José Orobitg

Amb Descabellat de versos descabdellats, l’autora
ens vol fer participar d’un teixit de poemes que, com un
fil d’un cabdell, es va descabdellant, com ens diu el seu
títol, a mesura que el lector s’endinsa en aquest imaginari
poètic de l’autora.
En el llibre Disbagats, l’autora ens fa partícips d’un món
fascinant de gats. Ens proposa de jugar amb els gats, amb
les paraules, amb la paraula gat. I ens ensenya què li suggereixen a ella mots i noms com atzugat, gatpenat, Federico
Felino, Salvador Gatlí...
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PÀMIES ROVIRA, Jordi
Identitat, integració i escola Joves
d’origen marroquí a la perifèria
de Barcelona.
Col·lecció Aportacions núm.32. Observatori
Català de la Joventut.
Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2008
Jordi Pàmies és doctor en antropologia per la
Universitat Autònoma de Barcelona, investigador
i especialista en aspectes d’educació i migració
marroquina. Des de la seva primera edició hi participa com a docent; també participa en el Consell Acadèmic del màster en Educació, Immigració
i Minories (ICE-UAB) i en nombroses activitats de
formació premanent del professorat. Professor

d’educació secundària en excedència, forma part
de l’equip català del projecte comparatiu internacional The Children of Immigrants in the EU and
the EEUU. També hi ha col·laborat amb l’article: “La
migració marroquina a L’Hospitalet i l’escolarització
dels fills i filles” en Quaderns d’Estudi, CEL’H, 2007.

Aquesta publicació recull els aspectes centrals de la tesi
doctoral guanyadora del Premi Joventut 2006. La tesi tracta
una temàtica emergent de la nostra societat: la interacció
entre l’educació i la immigració. L’objectiu de la recerca és
conèixer, analitzar i comprendre les condicions i els contextos
que incideixen en l’experiència escolar del jovent d’origen
marroquí en el pas per l’educació secundària obligatòria, i
reconèixer en quin grau aquesta experiència condiciona els
seus processos d’integració social. Ho fa a partir d’analitzar
les trajectòries d’èxit i fracàs escolar d’un grup determinat de
persones d’origen estranger, i ens ofereix pistes importants
per a l’orientació de les nostres intervencions.
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PARRAMON, Clara-Carme
Casas, Remei

Veïnes, ciutadanes
Institut Català de les Dones, Generalitat de
Catalunya, 2008
Clara-Carme Parramon viu a L’Hospitalet des de l’any
1978. És llicenciada en història (secció antropologia).
Ha investigat sobre les relacions socials i culturals en
la societat catalana dels darrers quaranta anys, i s’ha
centrat en l’àmbit hospitalenc en què ha posat un
èmfasi especial en les relacions interètniques i en les
experiències femenines.

El calendari 2009 de l’ICD està dedicat a 12 dones, en gran
nombre immigrades, que van liderar els moviments veïnals
dels anys setanta i alhora van participar en el moviment
feminista de l’època.
El mes de febrer està dedicat a Pura Fernández García,
veïna de L’Hospitalet.
Clara-Carme Parramon també ha escrit:
“Dones, immigració i moviments veïnals (1970-1980)”.
Dins Borderías, Cristina; Renom, Mercè. Dones en
moviment(s). Segles XVIII-XXI. Col·lecció Història del
Treball. Barcelona: UB; Icaria, 2008.
“Les migracions femenines durant el franquisme”. Dins

Viajant vides, creant mons. L’experiència i l’obra de
la migració femenina a Catalunya. Museu d’Història
de la Immigració de Catalunya i Museo d’Història de
L’Hospitalet, 2006.
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PASTOR PETIT, Domènec
Traïdors a Catalunya: La cinquena
columna (1936-1939)
Barcelona: Base, 2006.
Els espies catalans
Barcelona: Proa, 2006.
Domènec Pastor Petit (L’Hospitalet de Llobregat, 1927)
és un dels màxims experts en espionatge a Europa. No
ha estat mai detectiu ni agent secret. És un historiador
obsessionat tothora per la causa de les guerres, fruit
d’un deler d’infància per la Guerra Civil. Al llarg de la
seva prolífica obra, iniciada el 1962 amb Espías en

acción, Pastor Petit ha publicat nombrosos llibres, com
ara La República devastada, La mujer en el espionaje
(1970), Dossiers secretos de la Guerra Civil (1978),
Diccionario Enciclopédico del Espionaje (1996) i Els
espies catalans (2006). Actualment treballa en una
obra molt extensa sobre terroristes i mafiosos.

per què gairebé no hi hagut memorialistes a Catalunya entre els
components de la Cinquena Columna? Per què van optar per la
invisibilitat i després pel silenci? Quin impacte va tenir militarment
i psicològicament? Qui n’eren, els components?
Les respostes a aquestes preguntes i les dades que s’han
mantingut ocultes les trobareu en llegir aquest llibre magníficament documentat en què el millor espiòleg d’Europa,
amb noves dades inèdites fins ara, explica que durant la
Guerra Civil hi va haver un grup de catalans que va trair la
República democràtica i l’autonomia de Catalunya.

A Traïdors a Catalunya:

La cinquena columna (1936-1939) es demana:
Van ser traïdors a Catalunya o només a la República? Els escau
el qualificatiu de botiflers? O potser les preguntes són unes altres:

En el llibre Els espies catalans, l’autor ens explica que des del
pioner Alí Bei fins al reconegut agent doble Garbo, que va enganyar
Hitler respecte al desembarcament de Normandia, de Catalunya
han sortit uns quants espies. Només cal pensar en Ramon Mercader, assassí infiltrat de Trotski, o la misteriosa Blonde a la batalla
de l’Ebre. L’historiador Domènec Pastor Petit, expert en serveis
d’informació internacionals, reuneix els seus estudis sobre setze
catalans que s’han dedicat d’una manera o d’una altra a la lluita
subterrània i a la (des)informació bèl·lica.
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POBLET ROMEU, Marcel Joan
Milites Christi. Història i llegendes
dels templers
Calafell: Llibres de Matrícula, 2008
“Sóc de la Conca de Barberà i ara m’estic a Barcelona,
però he viscut trenta anys a L’Hospitalet, als barris de
la Florida i de la Torrassa, on encara viuen els meus
pares i la majoria d’amics. Vaig fer els estudis primaris
a l’Escola Pau Vila (quan encara duia nom de criminal
feixista), i els secundaris, a l’IES Mercè Rodoreda (el
qual vaig inaugurar amb la resta d’estudiants i professors de la seva primera promoció). He participat
activament en el moviment associatiu hospitalenc
des dels anys 80; actualment sóc membre de la junta

del Centre d’Estudis de L’Hospitalet, motiu pel qual
segueixo puntualment l’actualitat cultural i associativa de la ciutat.
”Els darrers quinze anys he participat en alguns dels
projectes del Centre d’Estudis de L’Hospitalet, entre
els quals, la Història de L’Hospitalet i L’Hospitalet és
Escola. He estat professor a l’IES Can Vilumara i he
col·laborat amb el Museu d’Història.”

i una forta motivació ideològica que avui qualificaríem de
fanatisme religiós van ser les claus de l’èxit en el context
d’una societat marcada per les pugnes entre els poders
terrenals i espirituals. A Catalunya, l’activitat de l’orde del
Temple és significativa pel fet de ser una terra de frontera
amb els estats musulmans de la península Ibèrica. Amb
tot, l’extraordinària fama de què gaudeix l’orde durant
dos segles i, sobretot, el seu sobtat final, han donat peu
a multitud de llegendes de caire esotèric i iniciàtic que,
entre altres coses, s’han vist reflectides en la proliferació de
grans supervendes i macroproduccions cinematogràfiques.

La Cavalleria del Temple és un dels grans ordes religiosos i
militars que van néixer al segle XII en el marc de la societat
feudal europea i les croades a Terra Santa. L’excel·lència del
potencial militar basat en el domini de la cavalleria pesant
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Aquest estudi fa una aproximació, sintètica per acurada, a
la història del Temple en el context de la societat cristiana
medieval. Bo i situant-se des d’una perspectiva catalana,
va repassant els aspectes més destacats del context on es
va desenvolupar el Temple, la seva formació i organització
interna amb esment especial de la comanda catalana de
Barberà, la sobtada desaparició i alguns dels tòpics dels
quals esclareix el referent històric del llegendari.
Hi inclou il·lustracions fetes per Montserrat Alay Surez que
recreen miniatures medievals.

PORTILLO-ROBLES, Francisco
Bajo el signo de Caín
Molvízar: Granada Club Selección, 2007
Barcelonès d’origen granadí, Francisco Portillo-Robles
va néixer el 3 de desembre de 1949. Va iniciar la seva
vida laboral en el camp de les arts gràfiques, que va
haver d’abandonar als 45 anys en detectar-se-li un
càncer. Als 47 anys, recuperat d’aquesta malaltia i
amb el suport de la seva esposa i filles, inicia la seva
carrera en el món de l’escriptura.

esperança al 2007, surt a la llum Bajo el signo de Caín
que, segons les seves paraules, forma la trilogia de
tot el que havia publicat fins a aquell moment, en el
que potser sigui el seu llibre més polèmic, amb una
filosofia que farà que el lector reflexioni en els seus
propis pensaments sobre els poders dins les ombres
que ens envolten.

Al 2001 publica el seu primer llibre Las sombras del
destino i al 2004 V.T.3- El octavo amanecer. Amb gran

Des de fa ja algun temps també és col·laborador al
Periódico Granada Costa, escrivint a la secció cultura.

A principios de la primavera de 2003, un arqueólogo francés
el cual formaba parte de una expedición, encontró en una
cueva en La Cumbre del Mesón, a 1208 metros de altitud
en los montes de la Galilea (Israel), unos manuscritos cuya
antigüedad tasó en unos 2000 años.
A partir de este descubrimiento, se crea una trama, en la
que se verán implicados policías, políticos y altos cargos
del Vaticano, para ocultar unos Vaticinios.
Después de una Treunión privada, un viejo profesor de
lenguas antiguas descifró dichos manuscritos, atribuyéndoselos a la figura de “Yoshua”.
La Iglesia, negó siempre la existencia de dichos manuscritos, para ello silenció indirectamente, pero en su nombre
muchas vidas. Algunas de esas vidas fueron testigos de
aquella reunión privada.
Hay un código de silencio ante lo que aconteció, pero la
infiltración de un periodista de investigación, hace que esta
obra, mezcla de realidad y ficción, sea una esperanza, en
la espera de una “Nueva Venida”, profetizada para el año
2015, de nuestra era.
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PRADA, Loli de
Joaquín y Loli. Un encuentro de cine
Salamanca: Amarú, 2006
Se trata de una biografía del notario salmantino
Joaquín de Prada, que ejerció y vivió en L’Hospitalet,
escrita por su mujer. Viejas fotos y antiguas cartas de
amor en una historia romántica y nostàlgica.

A través de esta oda tan personal a la sensualidad, se
rescata el amor infinito de una mujer que, después de
recorrer un duro camino lleno de obstáculos, se desliza
con cierto sigilo por ese itinerario memorable de los años
cincuenta, que emprende con voluntad decidida y con
bondad y humildad absolutas, y que finalmente, tras una
ardua y dolorosa travesía del desierto de quince años,
permiten que el tiempo no desgaste la memoria de un
hombre que con ternura y hondo perfil humano la amó
por encima de cualquier otra consideración.
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PRADO, Diego
Domingos buscando el mar
Esporles: La Guantera, 2007
“Nací en la isla de Menorca, el mismo año que se
separaron los Beatles. Luego he hecho otras cosas,
entre ellas escribir algunos libros. Por vicisitudes de
la vida llevo 6 años residiendo en el barrio de Just
Oliveras de Hospitalet. Quiso la casualidad que dos
de mis últimos libros fueran volúmenes de relatos y
que se publicaran estando ya en esta ciudad, donde
he recibido siempre la atención de los medios (TV,
radio, prensa) de un modo inesperado para alguien
acostumbrado al pequeño mundo isleño y que encima

se empeña en escribir cuento, género ninguneado
donde los haya. No tengo queja, pues, de las instituciones ni de esos amables medios de comunicación
que en Hospitalet funcionan como una segura red de
traspaso de información. Me he sentido arropado y
apoyado cuando ha aparecido un libro mío, y eso dice
mucho de una ciudad abierta que ha forjado parte
de su idiosincrasia en la recepción siempre afable de
gentes y culturas dispares.”

Domingos buscando el mar son trece cuentos en los
que Diego Prado insiste, con ciertas dosis de lirismo e ironía,
en una literatura donde realidad y ficción se confunden y se
mezclan con la sorpresa y lo desconcertante. Sus personajes,
seres extraños e inquietantes, buscan la redención en lo
imposible, en lo perdido, en algo tan lejano, en definitiva,
como el mar azul de los domingos de la infancia.
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PRIOR LÓPEZ, Marcos
Fallos de raccord
Barcelona: Diábolo, 2008
“La meva relació amb aquesta ciutat de la perifèria
el nom de la qual i les connotacions negatives amb
les quals se li associa es des-dibuixen darrere d’unes
inicials que recorden una marca corporativa: Born in
L’H vaig passar els primers vint i escaig anys de la meva
no massa dilatada vida. Com els preus dels lloguers
de pisos a L’H són tan alts vaig haver de tallar la meva
relació quotidiana amb la ciutat i emigrar a un altre
barri d’una altra ciutat perifèrica de Barcelona un
poc més assequible. Dolça deportació.”

Marcos Prior regresa al cómic con una de las novelas gráficas más originales del año. Para Nicholas Nicholson los
fallos de raccord no sólo se producen en el celuloide. Su
vida está salpicada por momentos propios de lo que en
cine se conoce como fallos de raccord, los cuales dejan
perplejos a las personas de su alrededor desde su más
tierna infancia. Es como un extraño poder que no puede
controlar. Siguiendo los pasos de su padre y desoyendo sus
consejos, quiere convertirse en un investigador privado. Se
escapa de casa e inicia su carrera como detective amateur y
adolescente investigando la desaparición de la actriz Emily
Walser, la que fuera niña prodigio y ganadora del oscar por
su interpretación del niño “selvático” Kaspar Hauser.
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RAULE & ROGER
Jazz Maynard. Triologia
Home sweet home
M: Diábolo, 2007
Melodía del Raval
M: Diábolo , 2008
Contra viento y marea
M: Diábolo , 2008
Nascut el 10 de novembre de 1971, Raule va passar
breument per l’Escola de còmic Joso. Des de l’any
1993 ha treballat per diversos fanzines i revistes. És
precisament col·laborant amb una d’questes revistes
on va coneix a Roger Ibáñez amb qui va iniciar una
col·laboració força productiva. Durant el Saló del
còmic de Barcelona de 2003, el guionista francès
Jean David Morvan queda seduït per l’art de Cabos
sueltos, una de les histories publicades a Ediciones

Amaniaco juntament amb Roger Ibáñez. Jean David
Morvan va ensenyar aquesta obra als editors de
Dargaud Benelux. Això farà que, al gener de 2004
Raule i Roger signen el contracte per a realitzar la
sèrie Jazz Maynard.
Van obtindré el Premi al Millor Dibuix d’autor
espanyol 2007.

o la morgue. Un día, decidió abandonarlo todo y largarse
a Estados Unidos, sin mirar atrás.
Han pasado diez años y Jazz se ve obligado a volver al barrio
que le vio crecer. Su familia, sus viejos amigos, los lugares que
solía frecuentar, todo sigue allí. Pero todo ha cambiado.
Jazz no tardará en averiguar que el destino se puede
esquivar aunque, tarde o temprano, acabas dando de
bruces con él.
Melodía del Raval. El retorno de Jazz Maynard y su
hermana al barrio del Raval de Barcelona no ha sido todo
lo tranquilo que ellos esperaban. Por si no tuviera bastantes
problemas, Jazz debe ahora robar un objeto muy valioso
para Judas Melchior, que fue uno de sus mejores amigos y
actualmente dirige el crimen organizado en la ciudad.
Durante la noche del robo, una serie de sucesos sacudirán
la ciudad desde sus cimientos; en adelante, Barcelona
jamás será la misma.

Home Sweet Home. Jazz Maynard nació en el mítico y

Contra viento y marea álbum protagonizado por el

marginal barrio barcelonés del Raval. Las malas compañías
y el dinero fácil le auguraban un destino seguro en la cárcel

trompetista pendenciero, y que pone fin, a la trilogía que
se desarrolla en Barcelona.
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ROMERO, Antonia
Peso cero
Valencia: Diálogo, 2007
Antonia Romero va néixer a Barcelona l’any 1965. Lectora infatigable des dels vuit anys, esgotava històries
que a vegades ni tan sols aconseguia comprendre. A
l’adolescència començà a escriure de forma natural,
gairebé sense ni adonar-se’n. Va estudiar Teologia per
curiositat i s’interessà per la Filologia, la Filosofia i la
Psicologia. Ha escrit tres novel·les i diversos contes.

Peso Cero es una magnífica y valiente historia sobre la
anorexia, la familia y su entorno. La historia de Alicia, una
niña de catorce años que sucumbe a la anorexia, le sirve a
la autora para reflexionar sobre las carencias que llevan al
ser humano a caminar con muletas invisibles. Un personaje
oculto, narrado como una voz en off, muestra otra cara de
la misma moneda. La segunda parte de la novela reúne a
ambos personajes y para ello se sirve de un monasterio
cisterciense, lo que significa un total cambio en su forma
de vida y una esperanza de curación. Allí, un grupo de
monjas atípicas nos mostrará que el fracaso, la debilidad
y la renuncia forman parte de la condición humana y que,
pese a ello, la dignidad también forma parte de la vida.
Peso Cero nos lleva a comprender no sólo el drama de la
anorexia, que es el hilo conductor y nervio de la historia,
sino también las deficiencias de vivir poco atento con la
propia vida y de la lucha, con frecuencia a ciegas, por lo
auténticamente valioso.
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RUBIRALTA I CASAS, Fermí
Daniel Cardona i Civit (1890-1943): una
biografia política
Catarroja: Barcelona, 2008
Una història del FNC(1940-1990)
Lleida: Pagès, 2006
Fermí Rubiralta i Casas (L’Hospitalet de Llobregat,
1959) és llicenciat en història contemporània per la
Universitat de Barcelona i doctor en ciència política
per la del País Basc. Especialista en la història de
l’independentisme català, també ha aprofundit
en l’estudi comparatiu dels nacionalismes radi-

cals a l’Estat espanyol. Entre els seus títols més
coneguts cal destacar-ne Orígens i desenvolupament del PSAN (1969-1974) i Una història de
l’independentisme polític català. De Francesc Macià
a Josep Lluís Carod-Rovira.

d’organitzacions com Estat Català, Bandera Negra,
Nosaltres Sols! o el Front Nacional de Catalunya, i
lligat amb el pseudònim de Vibrant a les empreses
periodístiques més destacades del nacionalisme radical, Cardona va fornir el separatisme d’una estratègia basada en el model irlandès gràcies a la qual va
superar l’estadi culturalista i es va transformar en un
espai polític i ideològic, tot i que reduït, a partir d’un
secessionisme nítid que en certa manera converteixen
Cardona en el primer independentista català.

Daniel Cardona i Civit (1890-1943): una biografia
política és una extensa biografia sobre aquest polític
que pot ser considerat, juntament amb Francesc Macià,
el dirigent històric més rellevant de l’etapa inicial
del moviment independentista català. Fundador

Una història del FNC (1940-1990) resumeix, en uns
casos, i amplia, en altres, tots els aspectes decisius de
la història del Front Nacional de Catalunya, un dels
moviments polítics de resistència que en temps de la
dictadura va dur a terme una feina dura en defensa
de la nació catalana. El llibre repassa els moments més
importants, les accions més agosarades i les figures
més representatives del grup de militants que, en la
clandestinitat, van mantenir la reivindicació de Catalunya. Entre molts altres, hi queden recollits episodis com
el dels serveis proaliats del Front, la crisi que deixarà
pas al PSAN o l’activitat del FNC poc abans de la mort
del dictador Franco.
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SÁNCHEZ, Jorge
El camino mozárabe a Santiago de Salamanca a Compostela
Madrid: Manakel, 2008
La vuelta al mundo en mil y un días
Madrid: Manakel, 2008
“Soy viajero por naturaleza. Tras treinta años de mi
vida invertidos íntegramente en viajar, he llegado
a conocer en profundidad los 194 países actualmente inscritos en las Naciones Unidas, lo cual ha
ampliado mi visión de la vida, y a amar la libertad.
Con frecuencia me preguntan qué lugar del mundo me

ha gustado más en el transcurso de mis viajes, y dónde
me gustaría quedarme a vivir para siempre.
Yo, invariablemente, contesto: en mi remanso de paz
adonde regreso tras cada viaje, en mi querida ciudad
natal, en l’Hospitalet de Llobregat”
Jorge Sánchez

extranjeros que cruzaban los Pirineos, ya que era utilizado por
aquellos mozárabes (cristianos que vivían en los reinos árabes de
al-Andalus), que crearon una nueva ruta hasta llegar a Mérida,
adoptando a continuación la Vía de la Plata, y en Salamanca se
desviaban por la provincia de Zamora para entrar en Galicia por
Orense a través de los ramales Sanabrés o Fonseca. La riqueza
cultural, histórica y humana del Camino Mozárabe en su tramo
comprendido entre Salamanca y Santiago de Compostela, es
inconmensurable, y ofrece elementos jacobeos de máximo
interés que son inexistentes en los demás Caminos.

La vuelta al mundo en mil y un días

En El camino mozárabe a Santiago de Salamanca a
Compostela nos descubre un peregrinaje entrañable por
tierras de Castilla y Galicia, que es ignorado por la mayoría
de los peregrinos, los cuales se concentran masivamente a
lo largo del denominado Camino Francés. Y, sin embargo, el
Camino Mozárabe es más nuestro y anterior al formado por
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Influido por estos ideales un fausto día decidí recorrer, no sólo
la India y Nepal, sino el mundo entero en siete largos viajes para
aprender sobre las cuestiones que me turbaban en esos tiempos,
utilizando el autostop, durmiendo en parques, bajo los puentes,
o en nidos de cigüeñas, y trabajando en los países que atravesara
para sufragarme los gastos más imperiosos. Tras una vida viajera
parecida a un cuento, en el año 2003 pude proclamar haber
visitado con cierta profundidad la totalidad de los 192 países
existentes en la Tierra. A lo largo de esos siete viajes en busca
de conocimientos me vi involucrado en un sinfín de aventuras
que a punto estuvieron de costarme la vida.

SANTJOAN, Sergi
Capsa sorpresa
Barcelona: Proa, 2007
Sergi Santjoan (L’Hospitalet de Llobregat, 1967)
és tècnic de normalització lingüística i ha conreat
fins ara el gènere de novel·la curta, amb el qual ha
guanyat diversos premis literaris. Així, va començar a
publicar a partir del premi de Les Millors Pàgines, en
la seva primera edició, amb El germà gran et vigila.
Des d’aleshores ha publicat L’Emacé, Amb un cavall

al pit, Sobre el llom de la granota, Qui va denunciar
en Joan Gràcia i El camí dels guarans.

Un home que treballa en una població veïna i que es
desplaça cada dia amb tren es veu sorprès, una tarda
d’agost, per un incident que marcarà tota la seva vida.
Dins el vagó, en un seient no gaire allunyat del seu, es
produeix un atracament. El terror el paralitzarà de tal
manera que no podrà fer res per defensar la víctima, i el
drama s’anirà consumant mentre cap dels viatgers no hi
fa res. Protagonista i lector van descobrint la intriga de la
trama, que transcorre en els nou minuts que necessita el
tren per arribar fins al final del trajecte. Una història breu
i trepidant, resolta amb una sorpresa brillant. Nou minuts
explicats en cent pàgines i escaig que fan entrar ganes
d’acabar-les ràpidament. Com totes les seves anteriors
novel·les, està molt treballada, tant lingüísticament com
el seu contingut. En Sergi és tot un mestre a l’hora de
definir-nos les nostres emocions i pors.
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APARICIO, Migé S.
Mi alma andaluza: el dolor de la emigración
Pontevedra: El taller del poeta, 2007
Barrotes en el jardín
Maçaners: Abadia, 2008
Miguel S. Aparicio neix el 29 d’abril de 1945 a Vélez
(Málaga). Va arribar a L’Hospitalet, concretament
al barri de la Torrassa, en un dels fluxos migratoris
d’emigrants andalusos cap a Catalunya l’any 1968,
i tres anys més tard es mudà a Bellvitge, a on viu
actualment. Com ell mateix diu en les seves obres,
no té cap tipus d’estudis. Va començar a escriure
a l’any 1997 al morir una amiga seva per reflectir

tot el que sentia, i llavors s’adonà que la seva vàlvula d’escapament era la literatura. A l’any 2005 va
ser sel·leccionat pel poeta xilè Elías Letelier Ruz per
participar en l’edició de l’antologia poètica Canto a
un prisionero. Mi alma andaluza és el seu primer
llibre editat en solitari, al qual ha seguit el poemari
Barrotes en el jardín.

“Invito sinceramente a la lectura de los poemas de Barrotes
en el jardín, material de una gran persona que escribe vomitando lo que su alma ya no puede contener sin desgajarse;
de un hombre que “es en sí mismo” , que siente la enorme
soledad de los que descubren la conciencia del YO como
una parte holística del universo; de los que saben en su
interior que somos uno porque somos parte de un todo. En
el frontispicio del Oráculo de Delfos ponía “Conócete a ti
mismo y descubrirás el universo”, y ya no puede desligarse
del sufrimiento humano y sufre al sentir al hombre como
depredador del hombre.”
Mariano Palacios López.
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SERRA REIXACH, Rosa Maria
Raons d’Estat
Barcelona: Omicron, 2007
Rosa Maria Serra Reixach neix a Barcelona el 30 de
setembre de 1962. Hi viu amb la família fins a l’any
1999, moment en què s’independitza i es trasllada
a l’Hospitalet de Llobregat, al barri de CollblancTorrassa on continua vivint. És llicenciada en Filología
hispànica (literatura castellana), filosofía i ciències
de l’educació (filosofia) i història de l’art. Ha publicat
tres novel·les Sense format (Cossetània, Valls, 2001),

Cartes a Adrià (Solsona Comunicacions, Manresa,
2001), Raons d’Estat (Omicron, Badalona, 2007) però
és autora de cinc novel·les més i dos assajos que
resten inédits: Sota la meva pell, Amors làbils, El joc
de les nines russes, Quan els somnis es fan realitat
(juvenil), Memorias de una psiquiatra i els estudis El
cinema a Ripoll y El teatre al Berguedà.

En Miquel, professor d’institut, marxa a Londres com a
sacrifici d’amor per l’Àngela, una dona ambiciosa amb aspiracions polítiques. Arriba a ser cap de govern fins que un dia
rep amenaces i és víctima d’un atemptat... Però un inspector
investiga els fets i descobreix la veritat... Mentrestant, en
Miquel s’ha d’adaptar a una nova vida com a traductor i
novel· lista sense poder oblidar mai l’Àngela. Quan en Miquel
torna de l’exili i es troba amb la nova situació política,
també ell es compromet a lluitar pel país.
La novel·la tracta el tema de l’amor, del compromís i poder
polítics, de l’ensenyament, de l’amistat i de l’art.
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SERRALLONGA, Jordi
Orígens. Univers Terra Vida Humanitat
[catàleg de l’exposició ORÍGENS Univers,
terra. Vida, humanitat]
Barcelona: Museu de Ciències Naturals de
Barcelona, 2007
Viajes y Viajeros. La Aventura de viajar.
Desde los orígenes hasta nuestros días.
Barcelona: Niberta, 2008
Tot i que vaig néixer a Barcelona l’any 1969, des de
molt petit que vaig viure a la ciutat de L’Hospitalet
de Llobregat amb la meva família. Els meus estudis
d’EGB i Batxillerat foren també a la nostra ciutat
(Immaculada, Josep Janés i Mercè Rodoreda), així com
els meus primers esports (Club Bàsquet L’Hospitalet) i
aficions (Aula de Cultura Sant Josep). A l’època universitària vaig fer la prestació social al Museu d’Història
i vaig gaudir d’una beca de recerca a l’estranger en
la primera edició de les Beques L’Hospitalet. La meva
feina com arqueòleg i naturalista em va conduir
finalment a l’Àfrica, i fins allà vaig dur el nom de la
ciutat alhora que el vaig difondre mitjançant diferents
conferències, publicacions i exposicions d’entre les
quals destaca el projecte “El Primat Humà” (Ajunta-

ment de L’Hospitalet-Diputació de Barcelona). Avui
segueixo vinculat familiarment amb la ciutat alhora
que continuo col·laborant en diferents activitats al
Centre Cultural de Sant Josep (Pessics de Ciència).
En tots els meus viatges i expedicions a Tanzània,
Galápagos, Austràlia, Costa Rica, etc. sempre hi ha
lloc, a la motxilla, per L’Hospitalet de Llobregat: la
ciutat dels meus amics i dels meus orígens.
Arqueòleg i naturalista
Director d’HOMINID Grup d’Orígens Humans
Parc Científic de Barcelona-Universitat de Barcelona
Guia d’expedicions de Ciencia y Aventura
http://www.cienciayaventura.com/

al llarg del temps, els humans han tractat o plantejat
aquestes diferents temàtiques. I també com la ciència
ens pot oferir les claus per millorar i per enfrontar-nos
al nostre futur.

L’exposició ORÍGENS Univers, terra. Vida, humanitat;
ens presenta l’estat de la qüestió sobre les darreres dades
i troballes científiques referents a la gènesi de l’univers,
la Terra, la vida i la humanitat. Sense oblidar-se de com,
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Hoy no es raro que cualquiera de nosotros relacione los
conceptos de viaje y viajero con la cultura del Hoy no es raro
que cualquiera de nosotros rela-cione los conceptos de viaje
y viajero con la cultura del ocio y la industria que se deriva.
Pero la dimensión del viaje y el viajero, incluso en
el mundo contemporáneo, es mucho más amplia
y diversa. La humanidad jamás ha abandonado las
mismas necesidades, inquietudes y objetivos que
nuestros antepasados imprimieron al hecho de viajar:
supervivencia, exploración, conocimiento... Y es que viajar
es una actividad inherente al ser humano. En este libro
presentamos algunos viajes y viajeros -no están todos
ni pretenden ser los más importantes que inspiran una
original reflexión, por parte de los autores, sobre la
evolución del concepto de viajar desde los orígenes hasta
nuestros días.

SOLER I AMIGÓ, Joan
El Rey Jaume I El Conqueridor: entre la
història i la llegenda
Sant Vicenç de Castellet: El Farell, 2007
Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura
popular de Catalunya. Vol. 9 i 10
Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Generalitat de Catalunya, 2007
Neix a Badalona el1941 és pedagog i especialista
en cultura popular. Ha escrit diversos llibres sobre
aquest tema, tals com Festes tradicionals de Catalunya (1978), Premi Crítica de la Revista Serra d’Or,
Mitologia catalana (1990), Nadal català (1995), Enciclopèdia de la Fantasia popular catalana (1998) i
Cultura popular tradicional (2001). També ha publicat
llibres de divulgació històrica, com Barres i onades:
relats d’història de Badalona (1982), Premi Baldiri
Reixac, i Bandoler, bandoler, bandoler (1991); d’assaig,
com Els enllocs: els temps i els horitzons de la utopia
(1995), i de poesia, com Miralls de l’alba, premi Recull

de Blanes 1984. La novel·la Rebels a Tramuntana, de
base històrica rigorosament documentada, trasllueix
també la cultura popular del seu entorn, i ha guanyat
el III Premi Leandre Colomer de Novel·la d’Història
de Catalunya 2002.
Va treballar molts anys a departament d’Educació de
l’Ajuntament de L’H
L’any 2006 va ser Premi Nacional de Cultura Popular,
concedit per la Generalitat de Catalunya.

El rei Jaume I el Conqueridor, entre la història i la llegenda
pretén acostar-se a la personalitat històrica d’aquest gran
rei medieval a través de l’extens llegendari teixit a l’entorn
de la seva vida i les seves gestes. En les tres grans cròniques
medievals conviuen i es barregen la història i la llegenda,
que abasta des de la seva concepció i els primers anys de
la seva vida, les campanyes de Mallorca i València, fins a
la seva mort, i encara més enllà.
Tradicionari, l’Enciclopèdia de la Cultura Popular de
Catalunya és una col·lecció de deu volums temàtics que
ens apropa a la diversitat de la cultura popular catalana.
Dirigida per Joan Soler i Amigo, enguany s’han publicat els
dos darrers volums concloent l’obra que ens mostra una
panoràmica extensa dels diversos aspectes de la cultura
popular i tradicional catalana. El volum número 9 està
dedicat a les ciències i les tècniques populars i el desè a
la cultura popular a l’inici del segle XXI.
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SOLÉ I CINCA, Maria Carme
Tiurana, un poble al pas del temps
Lleida: l’Ajuntament, 2006
Maria Carme Solé i Cinca va néixer a Ribelles (Vilanova
de l’Aguda). Va estudiar la carrera de magisteri a
Lleida i la va exercir a Ribelles, Sallent de Montanissell i Barcelona, i a L’Hospitalet de Llobregat va anar
desenvolupant aquesta professió que tant estima
a l’escola Tecla Sala fins a la seva recent jubilació.
Resideix a L’Hospitalet. Entre altres coses, a més de la
tasca de mestra li fascina la poesia, en la qual deixa
aflorar gran sensibilitat i tendresa.

Amb l’obra Tiurana, un poble al pas del temps, l’autora
posa de manifest el seu desencís i el de la gent de Tiurana
—entre la qual es troba el seu marit— que va patir el desallotjament d’aquest poble desaparegut sota les aigües del
pantà de Rialb. Després, l’esperança en veure renéixer el
nou Tiurana de Solés.
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SORIANO, Ferran
Represa
Barcelona: Masters Art, 2007
Ferran Soriano neix al barri de les Corts de Barcelona
el 1944 dins una familia obrera i humil. Atès que el
seu pare era planxista de professió, aprèn ben aviat a
dominar el modelatge de l’acer i comença a plantejarse l’ofici com una expressió d’art centrat a l’escultura.
L’any 1974 va a París en viatge d’estudis i el 1975
l’Ajuntament de L’Hospitalet li concedeix una beca de
mig any per estudiar a Roma. De la mà de l’escultor
Ricardo de Miceli aprèn les tècniques d’esculpir en
diferents materials. De nou a Catalunya, el 1980
aprendrà els procediments de gravat amb el gravador

i pintor Josep Badia. Des d’aleshores la seva obra ha
passat per diferents etapes. Actualment es mou en
un estil simbolista, on fa abstracció de la figuració.
La seva obra es pot trobar tant a Holanda i Bèlgica,
com a Barcelona, Sant Pere de Ribes, Begues, Sant
Boi i L’Hospitalet, on ha fet cinc obres escultòriques,
entre els quals destaca la cèlebre Vol de coloms. Gran
amic de Francesc Candel des de la seva joventut,
actualment resideix al barri de Bellvitge, encara que
té el seu taller a Sant Boi.

Represa és el catàleg de l’exposició d’escultures i dibuixos
de Ferran Soriano.
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TRAYNER VILANOVA, Maria Pau
Emma de Barcelona. Monestir de sant
Joan de les Abadesses. Una dona a l’inici
de la història de Catalunya (segles IX-X)
2a. Edició. Barcelona: Mediterrània, 2008
Balbas Cisneros, M. Jesús.
Hilando fino: mujeres un viaje en común
Barcelona: Icària, 2008
Va néixer al Vendrell el 2 de març del 1936. S’ha dedicat
a l’Escola Primària i els seus darrers 20 anys de treball
han estat a l’Institut Pedraforca de l’Hospitalet.
Psicòloga, doctorada en Antropologia Cultural i llicenciada en Ciències Eclesiàstiques. Pertany a l’Institut
de Religioses Escolàpies. Ha treballat amb grups de
promoció de la Dona Popular i dedica actualment els
seus estudis a l’espai de Teologia Feminista i alfabetització popular en perspectiva de gènere amb grups
de Nicaragua i l’Hospitalet.

Ara, jubilada, pot aprofundir la investigació en els diferents camps de la solidaritat feminista i teològica.
Para todas, el sentido último es la propia vida. Y
en ella, las personas. Su cuidado. Su desarrollo.
Su transformación, desde el conocimiento, la
experiencia y el amor.

i integrada en el seu temps, amb una forta personalitat
i una actitud molt responsable davant de la missió a
que havia estat destinada i que no defugí gens ni mica,
sinó al contrari: devia acceptar-la tot incorporant la
pròpia voluntat. D’altra manera no hagués pogut fer
la important tasca que realitzà en una època clau per
als inicis d’una nacionalitat després de la desfeta del
territori ocasionada per la conquesta àrab.

Hilando fino: mujeres un viaje en común

Emma de Barcelona fou una de les filles de Guifré el
Pilós. Va ser la primera abadessa del Monestir de Sant
Joan de Ter. La reivindicació de la seva figura que es fa
en aquest llibre no és un elogi a ultrança sinó una versemblant aproximació a una dona totalment compromesa
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Hilando fino es un libro calidoscópico que integra en
un tronco común la salud y las mujeres, desde múltiples ámbitos de la realidad social y cultural. Esta obra
colectiva es un espacio al encuentro entre mujeres,
también entre profesionales, desde los cuatro puntos
cardinales. Desde vidas, edades, opciones, y actividades,
muy diversas. Hilando fino recoge la trayectoria vital,
profesional y de género de las mujeres del siglo XX en
ámbitos tan diversos como la política, la salud, la religión
o los medios de comunicación, en un sutil y profundo
entramado donde se tejen primorosamente la vida de
las mujeres, el pensamiento, las experiencias, lo público
y lo privado, lo cotidiano y lo trascendente.

VACA, Josep Oriol
Un singular amic absent
Maçaners: Abadia, 2007
Josep Oriol Vaca Kirchner (Barcelona, 1959). És funcionari de l’Àrea de Cultura de l’ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat. Provinent de la creació musical de gènere
litúrgic/innovador enregistrà ja al 1987 un treball
–ensems amb el seu germà Agustí Vaca – d’inspiració
pròpia (A Tí. Pr. De la Raíz), amb arranjaments d’Alex
Blanco i producció de Luis Alfredo.

Tanmateix la seva setinada prosa demana pas en
solitari, i després d’uns cursets al CEP barceloní –
quant a la teologia – i d’expressió escrita – quant al
català, de nivell C per la Generalitat – neix Més enllà
hi fa bon dia (Ed. Maikalili. 2004), un llibre vitalista,
de tauleta de nit, presentat a Barcelona pel filòleg i
poeta Eduard Miró. Ha col·laborat en mitjans escrits
i radiofònics, i és membre del Grup Nova Vida, on
departeix la seva experiència entre marginats.

Un singular amic absent fou confegit en vint-i-set dies.
Neix més com una reflexió poetitzada que com un recull
pròpiament dit, amb poemes que expressen sensacions,
reflexions, emocions i experiències vitals de l’autor.
“S’ha dit molt sobre la semàntica “flotant” de la poesia i
els poetes, però les majors veritats que jo he percebut han
estat emeses per aquest tractament; tota una ciència de la
transmissió, que he conreat més per a descobrir-me davant
ella que per a ser descobert.
“Un singular amic absent” potser sigui aquell personatge
poètic que tots portem dins, o, com a mínim, la presa de
contacte entre el meu i el vostre.”
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VALLVERDÚ, Jaume
A contracorrent: Miquel Ferrà
Barcelona: Universtitat de Barcelona, 2008
Jaume R. Vallverdú va estudiar a l’Escola Massana,
on es va especialitzar en escultura el 1977. Es
va llicenciar per la facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona el 1983. Des del 2004
dirigeix el Departament d’Escultura de la facultat
de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, càrrec
que ocupa actualment.

Ha realitzat diverses exposicions individuals i
col·lectives, entre les quals cal destacar les efectuades al Museu d’Història de la Ciutat i al Centre d’Art
Alexandre Cirici de L’Hospitalet, a la Galeria Lleonart
de Barcelona i a la galeria El Quatre de Granollers.

Primera obra escrita de Jaume Vallverdú, és una breu pinzellada biogràfica del pintor Miquel Ferrà, qui té una clara
vinculació amb la ciutat de L’Hospitalet, ja que hi va pintar
i hi va viure durant vint anys, del 1974 al 1994.
En una primera aproximació es dóna a conèixer el personatge, el seu entorn més proper i alguns aspectes del seu
particular pensament. La segona part constitueix un repàs
a través del qual es descriu la complexa, genuïna i extensa
producció pictòrica de Miquel Ferrà, i s’expliquen i analitzen
alguns dels seus aspectes amb la proximitat i la coneixença
que l’autor té de l’artista i de la seva obra. A la darrera part
del llibre hi ha un recull fotogràfic de 95 obres del pintor
que ajuden el lector a fer-se una idea de l’obra de Miquel
Ferrà, obra d’una riquesa i qualitat innegables.
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VILELLA I ROS, Àngels.
Temps d’Orquídies.
Girona: CCG edicions, 2007
Àngels Vilella i Ros va néixer a Olesa de Montserrat
(1938) i des dels 3 anys viu a l’Hospitalet . És diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona.
Encara que ha publicat articles a diferents revistes
i alguns assaigs des de els anys 90, aquesta és la
segona edicció de la seva primera novel·la que va
publicar el 1999 amb el títol Onades internes.

Temps d’orquídies ens introdueix en les peripècies i
vivències d’una persona de color que l’atzar porta a Catalunya, el seu esforç per establir-s’hi i la lluita amb el fill de
la casa on treballa per aconseguir l’amor d’una infermera. La
novel·la, entrellaçada amb els fets que succeeixen a Cabrera
de Mar, Cornellà, l’Hospitalet i Calella de Palafrugell, ens
mostra fins a quin punt poden arribar les rivalitats i com
poden desencadenar en fets tràgics.
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VIVES SARRI, Pere
Els dies que no tornen
Berga: l’Albí, 2007
Pere Vives Sarri, poeta, escriptor i assagista, va néixer a
Barcelona el dia 30 de desembre de 1924. És casat i té
una filla. De formació autodidacta, té estudis superiors
de llengua catalana i és pèrit mercantil. Des de molt jove
es dedica al conreu de la poesia, gènere que va descobrir
llegint Verdaguer, Maragall, Carner i els avantguardistes
catalans. Ha estat membre dels jurats de nombrosos jocs

florals de Catalunya, i la seva obra ha obtingut diversos
guardons en certàmens literaris d’àmbit català. És Mestre
en Gai Saber per Calella (1992).
Té poemes escrits sobre majòlica en tres carrers de
Barcelona (Ciutat Vella) i en algunes poblacions de
Catalunya (Montbrió del Camp, Tossa de Mar, Lloret
de Mar, Llaberia i Mont-ral).

Amb Els dies que no tornen, el seu vint-i-dosè llibre, el
poeta i escriptor Pere Vives ens obsequia una obra plena
d’una renovada capacitat creativa. De forma suggeridora
i expressiva, ens presenta uns records evocats a dues veus
que gairebé s’interpel·len i es complementen, la de la seva
bella prosa i la dels seus habituals cants d’elevats conceptes
lírics que enalteixen la vena poètica.
La veu de Pere Vives ja té una extensa vocació lírica, que ara
amb aquest nou volum s’acreix cap a una nova dimensió
literària en enaltir uns temps passats que l’autor reivindica
i sublima gràcies al doll de la seva inspiració.
Sempre immers en la civilitat dels anys, el poeta s’abeura en
la bellesa, en el vincle de fe, en la temàtica dels sentiments
i, senzillament, en la diversitat més humana, tal com ens
fa avinent el prologuista Manuel Bofarull.
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Obres col.lectives
amb participació
d’autors de la
ciutat.
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BALAGUER, Cristina
GILI ABAD, Alícia
PACHECO REDONDO, Laia
PUIG GARCIAS, Jordi [ et al]
10 x 10 microrelats
Barcelona: La Quadriga, 2007
Aquest és el cinquè llibre (el 5è!) que arriba a la
impremta fruit de la feina dels col·laboradors de
la pàgina web relatsencatala.com, impulsada pels
joves especialistes en aplicacions web de l’empresa
catalana Omatech. Des de la seva fundació, el 2004,
més de 5.000 usuaris han publicat en aquesta web
uns 48.000 relats en línia, en prosa o poesia.
10 x 10 microrelats és l’última compilació, editada
l’any passat, que recull un centenar d’històries de
setanta autors diferents agrupades per temes, com
la infidelitat, la venjança, la bogeria, el poder o la
passió. Cada relat té un màxim de 330 paraules i és
ideal per llegir si només disposem d’una estoneta
per fer-ho.
“Des que tenia cinc anys fins
avui dia visc a L’Hospitalet.
Hi vaig arribar de petita
amb els meus pares. Actualment hi continuo vivint amb
la meva parella i el meu fill,
i, per tant, la nostra vida
quotidiana la fem a la ciutat (mercats, biblioteques,
activitats d’oci, etcètera). Els amics d’infantesa els
vaig fer aquí, i alguns coneguts de la meva vida adulta
casualment també hi viuen. Vaig fer els estudis primaris (EGB i batxillerat) a la ciutat, i vaig tenir la sort
de veure posar en marxa la Biblioteca Tecla Sala,
perquè hi vaig treballar durant un breu període de
temps en el moment de la seva obertura.”
Cristina Balaguer
Alícia Gili no és hospitalenca
de naixement, sinó
d’adopció. Ja fa més de
vuit anys que viu al barri
de Collblanc-la Torrassa.
És historiadora, medievalista, africanista i escriptora, i des de fa molts anys
treballa en temes acadèmics africans, cosa que l’ha
vinculat plenament al barri com a directora de la
Fundació Akwaba.
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“Encara que vaig néixer a
Tarragona, des de ben petita
visc a L’Hospitalet. La meva
ciutat va canviant amb mi,
i jo, cada cop que hi passejo,
hi descobreixo alguna cosa
diferent. De mi i de la ciutat.
I, alhora, m’adono cada cop més que també hi ha
alguna cosa que ens apropa i ens uneix. D’alguna
manera m’hi sento lligada, perquè en sóc part i hi he
crescut i viscut milers d’instants. És inevitable. Quelcom s’escola pels porus de la pell i arriba endins, es
barreja amb mi i em fa ser-ne reflex. Sé que sóc diferent perquè la ciutat també ho és, perquè hi ha alguna
cosa que s’encomana, un esperit especial que a tots
ens atrapa. I que hom pot sentir. També escric des de
fa molts anys. Al principi només per a mi, a les últimes
pàgines de les llibretes de l’escola. Després, a poc a
poc em vaig decidir a publicar els meus escrits per
Internet i, finalment, he pogut col·laborar en alguns
llibres d’autors catalans que tot just, com jo, ara
comencen. Compartir aquests projectes i aquest
sentiment comú per les lletres amb ells ha estat una
experiència molt enriquidora que espero seguir
ampliant i recorrent en el futur.”
Laia Pacheco
“Prosista amb estudis de
biblioteconomia, nascut
l’any 1970 a Badalona i
resident a la mateixa vila,
el vincle que m’uneix amb
L’Hospitalet és el fet que des
de fa un parell d’anys treballo a la Biblioteca Tecla
Sala, la qual cosa fa que em relacioni contínuament
amb grans escriptors. Vegem si, amb sort, se
m’enganxa alguna cosa. En el terreny de l’escriptura,
cultivo gairebé exclusivament el gènere del conte
curt, i aquest és el meu primer conte publicat.”
Jordi Puig

GALLEGO, Ambrosio
GONZALEZ CASTRO, Andreu [et al]
10 de Barcelona: poesia
Col·lecció Lluerna
Maçaners: Abadia, 2008
10 de Barcelona: poesia reuneix una selecció de
poesies de deu poetes barcelonins, encara que alguns,
com és el cas d’Ambrosio Gallego i d’Andreu González
Castro (autors hospitalencs), no visquin a Barcelona
en aquests moments. Tots ells escriuen una poesia

Ambrosio Gallego
Ambrosio Gallego nació el 1 de abril de 1963 en
Peñalsordo (Badajoz) y es vecino de L’Hospitalet de
Llobregat desde los nueve años. Es licenciado en
filología hispánica por la Universitat de Barcelona.
Hasta el momento ha publicado cuatro libros de
poemas y tiene en su haber una quincena de premios literarios, entre ellos el Premio Provincia de
Guadalajara de 2004.

urbana, de vivències entre carrers i sentiments. Tant
l’Ambrosio com l’Andreu saben fondre magistralment
la quotidianitat amb les sensacions, la mirada amb el
mirall, la realitat amb el somni.

Andreu Gonzalez
Andreu González va viure a Bellvitge fins als 27 anys.
Actualment no hi viu, però hi treballa, vinculat a
l’àmbit de la llengua catalana.
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CORTES ROJANO, Nicolas
GUIRAL, Toni [et al]
Gàlvez, Pepe; Meca, Ana María
De los superhéroes al manga:
El lenguaje en los comics
Barcelona: Centre d’Estudis i Recerques Social i
Metropolitanes i Universitat de Barcelona, 2008
De los superhéroes al manga:
El lenguaje en los cómics.
Un libro que recoge cuatro de las clases impartidas en
el curso del mismo título organizado por Els Juliols de la

Nicolás Cortés Ro-jano,
L’Hospitalet 1966, vive y trabaja en nuestra ciudad;
ha desarrollado dife-rentes actividades en lo político
y sindical, actualmente desarrolla la responsabilidad
de diriguir las políticas públicas de Cooperación Internacional de nuestro Ayuntamiento. A nivel formativo,
Cortés estudio diseño y dibujo artístico en BCN, es
Licenciado en Historia por la UB y Post-Grado en
Estudios africanos por el CSIC. Ha publicado diferentes libros, en tres líneas específicas, por un lado
literaria, específicamente poesía, luego ensayos sobre
medios de comunicación de masas e imaginarios,
vinculando cine y literatura contemporáneas con
leyendas y mitología, entrado posteriormente en
aspectos antropológicos sobre historia de las religiones y las creencias; en último lugar, es un especialista en historia del comic, muy concretamente en
el norteamericano de finales del siglo XX.
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Universitat de Barcelona. En su aportación, Nicolás Cortés incide en la creación del formato del comic-book y
en cómo sus personajes forjan una mitología de masas
alrededor del concepto del superhéroe, estudiando sus
personajes y aportaciones más relevantes.

Toni Guiral:
“Tot i que no sóc nascut a L’Hospitalet, porto vi-vint
en aquesta ciutat vint-i-cinc anys.
D’alguna manera, aquests han estat cinc lustres molt
importants per a mi, tant en el sentit personal com
professional; d’alguna manera, la meva vida ha arrelat
aquí en tots els sentits, el que provoca que aquesta
sigui la meva segona llar, sentimentalment parlant,
i la primera, físicament parlant.
El meu món professional, la historieta, encara no està
gaire reconegut a nivell social i cultural, però tinc la
sort de que precisament a L’Hospitalet s’han realitzat algunes iniciatives molt interessants en aquest
sentit. He pogut donar alguna que altre xerrada,
i també he tingut el privilegi de portar un club de
lectura de còmics a la Biblioteca Tecla Sala, un lloc
amb el que tinc una relació molt especial. A més, en
aquesta biblioteca hi ha un extraordinari fons de i
sobre còmics, el que converteix aquesta ciutat en un
espai obert per a la historieta.”

PARRAMÓN, Clara
SOLIAS, Josep María
BERNAL, M. Dolors
CORBALÁN, Joan

Eines per a treballs de memòria oral
Col. Eines de memòria, 2
B: Memorial Democràtic, 2008

Aquest manual vol ser una eina metodològia per facilitar l’elaboració de treballs basats en la memòria oral,
per ajudar a totes aquelles recerques que tenen com
a objectiu conèixer el passat i recuperar la memòria
històrica.
Per aquest fet, es creà un grup de treball d’una vintena
de persones d’un abast territorial molt ampli d’arreu
de Catalunya, amb una procedència professional
àmplia i representativa. Entre elles trobem a Clara
Parramon de l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de
Llobregat i a Josep Maria Solias del Museu d’història
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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PACHECO I REDONDO, Laia [et al.]
Els Atzurs, camins paral·lels
Vic: Emboscall, 2007
10 x 10 microrelats
Barcelona: La Quadriga, 2007
“Els atzurs no són res més que cinc visons del món,
cinc coneixences del dia a dia, cinc mirades del que
no veiem, cinc amics que hem creat, cinc persones
que, com nosaltres, caminen... M’agradaria com-

“Encara que vaig néixer a
Tarragona, des de ben petita
visc a L’Hospitalet. La meva
ciutat va canviant amb mi,
i jo, cada cop que hi passejo,
hi descobreixo quelcom
diferent. En mi i en ella. I,
alhora, m’adono cada cop més que també hi ha
alguna cosa que ens apropa i ens uneix. D’alguna
manera m’hi sento lligada, perquè en sóc part i hi
he crescut, i hi he viscut milers d’instants. És inevitable. Quelcom s’escola pels porus de la pell i arriba
endins, es barreja amb mi i me’n fa ser reflex. Sé que
sóc diferent perquè la ciutat també ho és, perquè hi
ha alguna cosa que s’encomana, un esperit especial
que a tots ens atrapa. I que hom pot sentir. També,
des de fa molts anys, escric. Al principi, només per
a mi, a les últimes pàgines de les llibretes de l’escola.
Després, em vaig decidir a publicar a poc a poc els
meus escrits per Internet i, finalment, he pogut
col·laborar en alguns llibres d’autors catalans que
tot just, com jo, ara comencen. Compartir-hi aquests
projectes i aquest sentiment comú per les lletres ha
estat una experiència molt enriquidora que espero
continuar ampliant i recorrent en el futur.”
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partir amb tots vosaltres aquesta obra; per això, si
us interessa i voleu realment prendre aquest camí
de forma paral·lela al nostre, digueu-m’ho. Que el
que era atzur deixi de ser-ho.”

CÓRTES ROJANO, Nicolás
FERIA, Paco [et al]
Guinea Ecuatorial
Badalona: Fundació Internacional Olof
Palme, 2007
En el libro que tienen en sus manos no sólo se explica
la labor de la Fundación Olof Palme sino que también
se refleja la situación social y cultural de un país
apegado histórica y lingüísticamente al nuestro,
como es Guinea Ecuatorial. Una publicación en la
que participan también expertos del mundo judicial,
sanitario y de la enseñanza universitiaria. Todo ello
con la imagen de un fotógrafo de amplia trayectoria
en L’Hospitalet como es Paco Feria.

La Fundación Internacional Olof Palme es una organización no gubernamental creada en 1989 a iniciativa
de un grupo de personas para rendir homenaje a la
figura de Olof Palme y con el objetivo de continuar
desarrollando los tres ejes de su pensamiento: la
defensa de los Derechos Humanos, la distensión y la
búsqueda de la paz y la solidaridad entre los países
ricos y los países pobres.

Paco Feria / fotoperiodista

Nicolás Cortés Rojano,

Paco Feria (Terrassa, 1960) se formó en el Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Inició su tarea
profesional en publicaciones locales del Baix Llobregat
aunque pronto dirigió su objetivo ha cia la escena
internacional. Una tarea iniciada en 1998 siguiendo
el rastro de destrucción del Huracán Mitch.

L’Hospitalet 1966, vive y trabaja en nuestra ciudad;
ha desarrollado diferentes actividades en lo político
y sindical, actualmente desarrolla la responsabilidad
de diriguir las políticas públicas de Cooperación Internacional de nuestro Ayuntamiento. A nivel formativo,
Cortés estudio diseño y dibujo artístico en BCN, es
Licenciado en Historia por la UB y Post-Grado en
Estudios africanos por el CSIC. Ha publicado diferentes
libros, en tres líneas específicas, por un lado literaria,
específicamente poesía, luego ensayos sobre medios
de comunicación de masas e imaginarios, vinculando
cine y literatura contemporáneas con leyendas y
mitología, entrado posteriormente en aspectos antropológicos sobre historia de las religiones y las creencias; en último lugar, es un especialista en historia
del comic, muy concretamente en el norteamericano
de finales del siglo XX.
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MARÍN, Imma
MARTÍNEZ, Maite
Penon, Sílvia

El Placer de jugar: aprende y diviértete
jugando con tus hijos. De 0 a 14 años
Barcelona: CEAC, 2008
El placer de jugar, es un libro orientado a padres
de niños de entre 0 y 14 años de edad, que no solo
orienta cómo enseñar a nuestros hijos a que valoren sus juguetes, muestra también los beneficios
del juego en el desarrollo motriz, cognitivo, social y
emocional del niño. Además, el libro aconseja sobre

cómo sacar mejor partido de los juguetes, cómo
motivar a los pequeños, cómo jugar con ellos en sus
diferentes etapas de crecimiento, y cómo, cuándo y
dónde comprar los juguetes, y evitar así un consumo
irresponsable y desenfrenado.

Imma Marín, Maite Martínez i Sílvia Penon són
tres peces fonamen-tals en l’engranatge de Marinva,
joc i educació, una empresa creada en 1995 especialitzada en el desenvolupament de projectes de
comunicació i educació, formació i propostes d’oci
on el joc té un paper destacat.

dedicada a l’educació i comunicació a través del joc.
Visc a l’Hospitalet Centre i em sento molt afortunada
d’haver construït les meves arrels en aquesta Ciutat
i entre la seva gent.” Imma Marín

”La meva història amb
l’Hospitalet comença a
Bellvitge a l’any 1974, quan
encara no tenia els 18 anys,
concretament al Club
Infantil Juvenil Bellvitge. És
doncs a Bellvitge on començo la meva vida professional en el marc de l’educació no formal i on visc
durant més de vint anys, fent d’aquest barri el niu
de la meva família. Les tasques que desenvolupo al
CIJB durant el període 1974-1992 possibiliten que
conegui i em relacioni amb moltes entitats (escoles,
associacions de veïns, partits polítics, aules de cultura, etc.) i persones de la Ciutat. Però és a través
dels meus fills que conec i em vinculo a l’escola
Bressol Patufet i a l’escola Patufet Sant Jordi. Actualment dirigeixo la empresa de serveis MARINVA
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La infànci adoles-cència i
joven-tut de Maite Martínez,
està estretament vinculada
a la ciutat de L’hospitalet,
on ha nascut, resideix i veu
créixer als seus fills.
Psicopedagoga, diplomada en magisteri en
l’especialitat d’Educació infantil i Educadora Social
especialitzada en organització i gestió de ludoteques,
va iniciar la seva trajectòria professional a la nostra
ciutat amb projectes d’educació en el lleure directament relacionats amb el món del joc i l’educació.
Actualment és sòcia de Marinva, consultoria pedagògica, on assessora diverses empreses de joguines,
orienta diversos projectes relacionats amb el joc, la
joguina i desenvolupament infantil i imparteix formació sobre el tema per a diferents centres d’estudis,
administracions i associacions.

MASSANA, Maria Pilar
“Plataforma per l’aixecament de les
sancions a l’Irak”. Dins El Moviment per la
Pau a Catalunya.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2007
El Moviment per la Pau a Catalunya és un recull de
les intervencions de les jornades Moviment per la
Pau a Catalunya que van tenir lloc el febrer de 2006
a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Aquestes jornades van comportar un reconeixement a la
trajectòria del moviment per la pau a Catalunya des
que l’any 1953 es va fundar Pax Christi, a Barcelona,
fins als nostres dies.

Catalunya és un país de pau, on la cultura de pau
està fortament arrelada a la societat. La riquesa i la
pluralitat del moviment pacifista català han comportat l’existència d’entitats com PASI (Plataforma per
l’Alliberament i la Sobirania de l’Iraq / Plataforma per
l’Aixecament de les Sancions a l’Iraq ) de la qual és
membre la Maria Pilar. En aquest article ens dóna a
conèixer la trajectòria del PASI, les seves principals
campanyes, idees, alternatives i estratègies d’acció.

Maria Pilar Massana va néixer
a Solsona el 1951. Diplomada en treball social i llicenciada en història, s’ha
caracteritzat pel seu compromís amb la millora dels
serveis socials a Catalunya. Des de l’any 1973 treballa
a L’Hospitalet. Al final de la dictadura franquista va
iniciar-se en el treball comunitari al barri de Can
Serra, i des del 1979, als Serveis Socials de
l’Ajuntament, amb el primer Ajuntament democràtic.
En tots aquests anys ha treballat a tots els barris de
la ciutat, excepte als de la Florida i el Gornal. Coneix
bé la ciutat. Del 1995 al 1999 va ser regidora de
L’Hospitalet per la llista d’Iniciativa per Catalunya, i
després per la d’Esquerra Unida i Alternativa.

Dins i fora de la feina, Pilar Massana és una activista
social, per la pau, feminista, compromesa com a
ciutadana amb el seu entorn “per un altre món possible”. El 1984 participa activament en el referèndum
ciutadà contra l’entrada d’Espanya a l’OTAN. Viatja a
Nicaragua, als camps de refugiats sahrauís, a l’Iraq
i a Bolívia en missions de solidaritat i de pau. Està
vinculada de manera molt directa a la Plataforma
Aturem la Guerra. En els últims anys molta gent l’hem
coneguda com una de les portaveus d’aquesta plataforma. És sòcia fundadora del Centre d’Estudis des de
l’any 1983 i n’és presidenta des de fa un any.
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APARICIO, Vicente. Grupo Karcoma
Punto y Karcoma
Barcelona: Hijos del hule, 2006
Punto y Karcoma és un llibre editat per Hijos del Hule
format per contes de set autors, aplegats tots ells, sota
la denominació comú de Grupo Karcoma.
Està escrit en castellà i en català, i es caracteritza
per la diversitat de gèneres, tons i estils narratius. De

Vicente Aparicio va nèixer i
viu a l’Hospitalet. Va estudiar a l’IES Sta. Eulalia i ha
viscut a tres barris diferents:
Collblanc, Sta.Eulalia i la
Torrassa. És membre del
Grup Karcoma, que es va fundar a Sant Boi de Llobregat fa més de 10 anys i que aglutina a set persones de diferents sexes i edats amb inquietuds literàries.
Com a grup mantenen el bloc http://grupokarcoma.
blogspot.com i Punto y karcoma és el seu primer
llibre publicat.
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la comèdia “Un lugar en el medio”, al drama “Cama
caliente”, del relat fantàstic “El cambio” al gènere
negre “Nubes rosas”. De l’intimisme de “Camarlés”
a l’erotisme “¿Me la comés, ché?”. De la denúncia
social “Justicia” a la metaliteratura “La paraula més
important de totes”.

FONTANALS, Anna M. ; [et al]
Tretza veus experimentals: Antología
del “Seminari d’Investigació Poètica”
dirigit per Josep Colet i Giralt Maçaners:
Abadia, 2006
Tretze veus experimentals és una antologia dels autors
participants en el Seminari d’investigació poètica que
es reuneix setmanalment d’octubre a juny.
Són tretze veus poètiques que, malgrat que formen
part d’un mateix grup, tenen un estil personal ben

determinat. A més de l’escriptora Glòria Ganga, hi
trobem també poemes de Rosa Maria Bisbal, Maria
Bonafont, Maica Duesaigües, Anna Maria Fontanals,
Rosa Galceran, Núria Orriols, Josefina Peraire, Carme
Raichs, Teresa Serramià, Glòria Simon, Carme Violant
i Josep Colet.

Nascuda a L’Hospitalet
el 1934, Anna M. Fontanals és poetessa des dels
18 anys i Mestra en Gai
Saber. També és membre
del Grup Poesia Viva i del Seminari d’investigació
poètica. També és sòcia i col·laboradora a l’Ateneu
de Cultura Popular de L’Hospitalet, a Gent de Pau
i al Centre d’Estudis de L’Hospitalet.
Ha publicat aquests llibres de poemes: El meu poble i
jo (1991), Silenci escrit (1994), que ha estat estudiat
a la Universitat d’Amsterdam, Perfils històrics de
L’Hospitalet (2004) i Temps sense temps (2006).
Premiada amb més de cinquanta guardons en diferents
certàmens i jocs florals, pels seus mèrits ha obtingut
el títol de Mestra en Gai Saber. Ha publicat diversos
treballs en revistes i antologies. Col·labora cada any
als recitals de nadales a l’Ateneu barcelonès.

97

Llibres editats
per entitats de la
ciutat
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ACA. Asociación Cultural Andaluza
de l’Hospitalet
HIDALGO, Francisco
PANADÉS, Rosa
TABERNERO, Miguel Angel
ACA. Pasion por el baile

L’Asociación Cultural Andaluza de L’Hospitalet la
van fundar el 1984 un grup d’amics residents a
la nostra ciutat, amants de la cultura andalusa i
del baile flamenco, amb la intenció d’aconseguir
la difusió d’aquella cultura i la promoció dels joves
balladors.
A més de diferents activitats dinamitzadores,
l’Asociación ha aconseguit situar la seva escola de
ball com una de les més importants companyies de
flamenc pel que fa al planter de balladors. Actualment està presidida per Ana Márquez.

Pasión por el baile recull les biografies dels guanyadors del Premio de Honor Carmen Amaya, el màxim
guardó que dóna el concurs de joves talents. Dins el
llibre podem trobar articles d’especialistes del món
del ball flamenc, entre els quals destaquen “El baile
flamenco, acerca de su historia y evolución”, de
Rafael Morales; “El baile flamenco como expresión
artística”, de Paco Vargas, o “Bailar en la cuerda
floja”, de Francisco Hidalgo. En conjunt, el llibre
ens apropa a la història del ball flamenc la difusió
del qual ha estat bastant notable gràcies al paper
que ha desenvolupat l’Asociación Cultural Andaluza
de L’Hospitalet.
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Fundació AKWABA
Els colors de les cultures
L’Hospitalet: Fundació Akwaba, 2007
El viatge d’en Konan
L’Hospitalet: Fundació Akwaba, 2007
Jocs de guerra. Cosa d’infants
B: Akwaba; Quadriga, 2007

Des de fa una dècada, la Fundació Akwaba treballa
amb les comunitats més necessitades de Costa d’Ivori
i col·labora amb la població immigrant perquè s’integri
a Catalunya. L’organització va començar la seva tasca
l’any 1993, quan una vintena de voluntaris van visitar un camp de treball de Costa d’Ivori i decidiren
col·laborar-hi des de L’Hospitalet. Des de llavors, la
Fundació ha atès col·lectius en risc d’exclusió que
viuen a la ciutat de L’Hospitalet, especialment la
població d’immigrants, i ha endegat diferents projectes d’emergència i desenvolupament a Costa d’Ivori,
Hondures, el Pakistan i l’Afganistan.

Els colors de les cultures és un conte adreçat
a nenes i nens a partir
de 3 anys. De manera
lúdica i propera als més
petits, es fan servir
metàfores per abordar
la diversitat cultural i
corporal que podem trobar arreu del planeta. Hi apareixen quatre personatges: Laia, una nena de Catalunya;
Evelyn, una nena del Perú; Bamba, un nen de Costa
d’Ivori, i Gua Jan, una nena de la Xina. A més, el conte
s’acompanya d’un conjunt d’activitats perquè els nens
i nenes continuïn treballant a l’aula.
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El viatge d’en Konan és
un conte antibel·licista
en què uns animals, per
sobreviure, han
d’emigrar del seu lloc
d’origen a causa d’una
guerra. En el rerefons
de la narració es fa referència a la guerra que hi va
haver a Costa d’Ivori del 2002 al 2007. Al final de la
narració es plantegen una sèrie d’activitats per a
l’alumnat a fi que reflexioni sobre les conseqüències
reals que comporta una guerra.

Jocs de guerra, cosa d’infants,
per mitjà dels relats i dels
dibuixos dels nens i nenes que
han estat soldats o que han
hagut de fugir, víctimes del
conflicte, vol mostrar a la societat catalana que la guerra
afecta dones i infants en primer
lloc. Són els infants els que es
converteixen en petits soldats
mitjançant addiccions a drogues, o per un simple plat de menjar. I, tanmateix,
són les dones les que sovint protegeixen la família,
fugen amb els nens i se n’encarreguen del sosteniment quan el país es desmunta al seu voltant. Aquest
llibre forma part de la campanya “I després de la
guerra, què?”, que vol alertar i conscienciar la nostra
societat sobre les conseqüències d’una guerra per a
la població civil.

Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Ajuntament de l’Hospitalet
BALLESTEROS i SALLA, Tomàs; DEGOLLADA i
SOLER, Artur
Fauna i flora de L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet: Ajuntament de L’Hospitalet. Àrea
de Medi Ambient i Sostenibilitat, 2006

Aquest catàleg fet pel Centre d’Educació Ambiental
ECOIMA, del qual són membres els dos autors, suposa
una eina didàctica i de divulgació perquè tots els
ciutadans i ciutadanes de la ciutat coneguin i valorin a fons el patrimoni natural de tot el territori de
L’Hospitalet de Llobregat.
És una obra de referència que ens apropa a la fauna
vertebrada aus, mamífers, amfibis, rèptils i peixos que
hi ha al municipi de L’Hospitalet, i també als arbres
ornamentals dels seus parcs i jardins.
El volum s’acompanya d’unes fitxes, que contenen
activitats mediambientals senzilles, amb la intenció
que l’alumnat prengui consciència de la importància
de conèixer i valorar les zones naturals de la seva
ciutat, i també de fomentar valors com el civisme i
el respecte a tot allò que ens envolta.
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Àrea de Promoció Econòmica.
Ajuntament de l’Hospitalet
Assaborint l’Hospitalet
L’Hospitalet : Ajuntament, 2007
75 anys de comerç a L’Hospitalet. Recull de
guardons de la nit del comerç 2001-2006.
L’Hospitalet : Ajuntament, 2006
Guía per crear la teva empresa
L’Hospitalet: L’Ajuntament, 2008

Assaborint l’Hospitalet es tracta de la 2a edició
d’una guia que inclou la revisió i actualització de
tots els restaurants, bars i locals de tapes o de copes
que es recomanen a l’Assaborint L’Hospitalet per la
seva qualitat i encant, i també per la bona relació
entre qualitat i preu

75 anys de comerç a L’Hospitalet. Recull de guardons
de la nit del comerç 2001-2006 recull informació
sobre els comerços i les famílies que els regenten
que han estat guardonats en les últimes 6 edicions
de la “Nit del Comerç de L’Hospitalet”.
Es tracta, també, d’un reconeixement a l’esforç i continuïtat de les 57 famílies guardonades.

A la Guia per a crear la teva pròpia empresa us
ofereix informació actualitzada (maig 2008) sobre
formes jurídiques i els tràmits que haurà de fer la
persona que vulgui iniciar el seu negoci. Les obligacions comptables i fiscals, el finançament, crèdits
tous i microcrèdits, i les ajudes i subvencions que
es poden demanar.
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Associació Educativa ÍtacaEls Vents
El lleure d’avui: una finestra al futur. Noves
necessitats en l’àmbit del lleure, entre els
infants i els joves dels barris de Collblanc i
La Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat.
Barcelona: Itaca; Fundació Pere Tarrés, 2007

L’Associació Educativa Ítaca és una entitat sense
ànim de lucre del barri de Collblanc-la Torrassa de
L’Hospitalet de Llobregat. Des de fa 32 anys dedica la
seva tasca a l’educació en el lleure dels infants i joves
del barri. Actualment les activitats de l’Associació
acullen 290 participants per curs i es fonamenten
en dos projectes: el Grup Ítaca - Els Vents i el Casal
dels Vents, encara que també duem a terme altres
projectes, com el casal d’estiu i les colònies.
L’Associació es caracteritza per vetllar sempre per
una educació integral de la persona, des de l’opció de
l’educació del temps lliure. L’entitat ofereix un gran
ventall d’ofertes educatives: festa de la Castanyada;
festa de Nadal; participació en la Rua de Carnestoltes;
convivències de Setmana Santa; celebració de la diada
de l’entitat; participació en les Festes de Primavera de
L’Hospitalet; participació en la Festa de la Diversitat
dels barris de Collblanc-la Torrassa; convivències
d’estiu; camps de treball, etcètera.

La realitat social en els
barris de Collblanc i de
la Torrassa ha transportat el lleure a un escenari
ple de nous trets i colors.
El lleure educatiu, amb
un pes i una tradició
molt rellevants en aquest
districte, és un reflex de
les noves característiques de la població resident i de les necessitats socials existents. L’augment
de la natalitat, l’arribada de persones d’altres països,
l’alta densitat de població i els canvis en els nuclis
familiars són els trets distintius d’un districte amb
un gran teixit associatiu i una puixant vitalitat de la
seva població, cosa que engega projectes tan rellevants com el Pla Integral o la Llei de barris.
El lleure educatiu es presenta com una oportunitat
per compensar les mancances educatives i reconduir
les situacions de risc social, però també com un espai
on els infants puguin gaudir del seu temps lliure,
amb llibertat i amb sentit, més enllà del consumisme
i l’individualisme de la nostra societat. Es vol potenciar el paper del lleure educatiu amb activitats que
incideixin en els valors, les actituds i les habilitats
socials indispensables per al desenvolupament humà,
però també es vol aconseguir que el temps lliure no
sigui un reflex de desigualtats socials, econòmiques
o culturals, sinó un moment perquè l’infant gaudeixi
de les mateixes oportunitats.

103

Ateneu de Cultura Popular de
L’Hospitalet
Cinc anys de converses a l’Ateneu
(Col. La Medusa,21)
L’Hospitalet: Ateneu de Cultura Popular, 2007
MARCÉ i PIERA, Matilde
Ateneu de cultura popular de L’Hospitalet:
1932-2007
L’Hospitalet: Ateneu de Cultura Popular, 2008

L’Ateneu es va fundar l’any 1932. Des de l’any 1934
fins al 1939 va tenir la seu a l’edifici anomenat
l’Harmonia. En acabar la Guerra Civil va ser desallotjat
i es van confiscar o cremar les seves pertinences.
Després de la represa de
les activitats, l’any 1978,
l’any següent l’Ateneu
edita el primer número
del seu butlletí, Xipreret,
que des d’aleshores ha
sortit cada mes, i sempre
en català. Una de les seccions del butlletí són les
converses amb diferents
persones, de dins o de
fora de la nostra ciutat,
amb els retrats corresponents fets per Valentí Julià. Cada cinc anys les
recollim en un llibre titulat Cinc anys de converses a l’Ateneu, dins de la col·lecció “La Medusa”.
El 2007 en va sortir el cinquè volum, i el número
21 de la col·lecció.
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El 2007 l’Ateneu va celebrar el 75è aniversari de la
seva fundació. Per aquest motiu es va editar el llibre
Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet (19322007), un volum extraordinari que no forma part
de la col·lecció “La Medusa”. A part de la història
de l’entitat, aquest llibre recull pràcticament les
diverses activitats que hi va dur a terme, tant en
la primera època (1932-1939) com en la segona
(1978-2007). L’autora n’és Matilde Marcé, actual
presidenta de l’Ateneu.

Centre Catòlic de L’Hospitalet
X Certamen Poètic Andreu Trias.
Recull de poemes
L’Hospitalet: Centre Catòlic, 2007
XI Certamen Poètic Andreu Trias.
Recull de poemes
L’Hospitalet: Centre Catòlic, 2008

“El Centre Catòlic aposta
per l’oferta d’activitats
socials i esportives en
l’àmbit de la nostra ciutat, prenen com a punt de
partida a la gent més jove,
necessitada de trobar
espais on poder realitzarse i on poder trobar el seu
lloc en l’esfera social i de
lleure.
Les dos grans àrees de la nostra activitat són el bàsquet i el teatre on les seves escoles respectivament
compleixen les nostres perspectives. La continuïtat
d’aquests joves forma una massa social de gent adulta
que any darrera any, dona forma a la nostra entitat
amb la seva participació i el seu treball espontani. Amb
aquesta línia es van consolidant els anys d’història
dels que podem gaudir i per els que sen’s reconeix.”
Toni Monrós, president del CC.

“La nostra publicació és
petita i senzilla, però ens
satisfà haver arribat a
la dotzena edició. Tenint
en compte que aquesta
publicació és el resultat del
certamen poètic Andreu
Trias, on es recullen els
poemes guardonats més
una petita mostra de la
poesia de l’Andreu Trias,
no deixa de ser molt important aquesta onzena edició.
Però el que més m’ha omplert de satisfacció, ha sigut
quant en veure les llistes dels noms de les persones
que han publicat llibres aquest anys, moltes han estat
guanyadores del nostre certamen, d’altres han estat
membres del jurat, hi això realment ens dóna coratge
per seguir endavant.
Si els poemes que hem guardonat han servit per donar
un pas endavant a tota aquesta gent, ja estem contens, si després de surti publicats en el nostre petit
llibre han pogut publicar el seu propi llibre, encara
estem més contens.
Fa 12 anys ens proposàrem difondre la poesia i de
mica en mica ho estem aconseguint.”
Montserrat Monrós
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Centre d’Art Tecla Sala

El Centre d’Art Tecla Sala es defineix com un espai promotor i difusor de les arts visuals, a partir d’una programació
contemporània i un clar compromís amb el territori.
A partir de projectes de producció pròpia, programes
d’intercanvi o itinerància i acords de col·laboració amb
altres institucions públiques i privades, els principals
eixos de la seva programació són:
- Promoció i difusió de l’art contemporani català.
- Exposicions d’artistes nacionals i internacionals,
actuals o de referència històrica.

El Camp de la Bota. Francesc
Abad
Catàleg. Exposició del 12
d’abril al 27 de maig de 2007
L’Hospitalet, Centre d’Art
Tecla Sala, 2007
Andres Serrano. El dedo en
la llaga
Catàleg. Exposició de l’1 de
febrer al 25 de març del 2007
L’Hospitalet: Centre Cultural
Metropolità Tecla Sala, 2006
JCE Jove creació europea
Catàleg. Exposició, 19 abril
al 27 maig de 2007
L’Hospitalet: Centre Cultural
Metropolità Tecla Sala, 2007

CHEMA MADOZ. 2000-2005
Catàleg. Exposició del 17 de
gener al 30 de març de 2008
L’Hospitalet, Centre d’Art
Tecla Sala, 2008
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- Exposicions de creadors emergents, a partir de
projectes puntuals.
- Suport a iniciatives de caràcter local, que incorporin
creadors o institucions vinculades a la ciutat.
- Educació de la sensibilitat envers les arts visuals.
- Foment del patrimoni artístic de l’Hospitalet
Estretament vinculat a l’activitat expositiva, el Centre
d’Art Tecla Sala, edita catàlegs de les seves exposicions
amb l’objectiu de complementar el discurs plàstic i
emocional amb una reflexió intel·lectual i teòrica.

Anda los límites de la
materia
Catàleg. Exposició del 21 de
febrer al l’11 de maig de 2008
L’Hospitalet: Centre Cultural
Metropolità
Tecla Sala, 2008
Premi Internacional de
Pintura Guasch Coranty.
Premio Internacional
de Pintura Guasch
Coranty. Guasch Coranty
International Painting Prize
Catàleg. Exposició del 12 de juny al 27 de juliol de 2008
L’Hospitalet: Fundació Guasch Coranty; Centre
Cultural Metropolità Tecla Sala, 2008

La Pintura als pregons.
Jordi Alcaraz
Catàleg. Exposició del 9
d’octubre de 2008 al 25 de gener
de 2009
L’Hospitalet: Centre Cultural
Metropolità Tecla Sala, 2008

Centre d’Estudis L’Hospitalet
L’Hospitalet lloc de memòria. Exili, deportació, repressió i lluita antifranquista .
Col·lecció recerques, 5
L’Hospitalet: Centre d’Estudis L’Hospitalet, 2007
Aportacions al voltant de la immigració
estrangera a l’Hospitalet
Quaderns d’estudi, núm 20
L’Hospitalet: Centre d’Estudis L’Hospitalet, 2
El Centre d’Estudis de L’Hospitalet és una associació
cultural de voluntariat, fundada l’any 1984 per
tant, aquest any commemora el seu 25è aniversari,
oberta a les persones interessades en el coneixe-

ment, el debat i la reflexió sobre la ciutat. El CEL’H
aposta per fer ciutat, per fer associacionisme i per
intervenir a L’Hospitalet.

L’Hospitalet, lloc de memòria.
Exili, deportació, repressió i
lluita antifranquista recull

L’any 1987 sortia el primer
número de “Quaderns d’Estudi”.
Des d’aleshores, se n’han
publicat 20 números. L’any
2000 estrenàvem la nova
col·lecció “Recerques” amb
l’objectiu d’oferir una publicació que permetés editar
aquells estudis d’investigació
que, per la seva extensió i tractament, requerissin
un tractament exclusiu i monogràfic.:
SOLANA, Miguel. “Introducció”
MARTORI, Joan C.; HOBERG, Karen. “La segregació residencial de la població immigrant, una visió
quantitativa”
CASACUBERTA PALMADA, Montserrat; VÁZQUEZ
SIMÓ, Gemma. “L’Hospitalet, una ciutat i moltes
llengües, aproximació a una gestió de la diversitat
lingüística”
PÀMIES ROVIRA, Jordi. “L’escolarització dels fills i filles
de famílies marroquines a L’Hospitalet”
MARGARIT SEGURA, Daisy. “La inmigración latinoamericana en l’Hospitalet de Llobregat: Una mirada
desde lo cotidiano”
CEDEÑO PÉREZ, Marta C. “Parque de les Planes: acción
social i coexistencia urbana”
FOLGUEIRAS BERTOMEU, Pilar. “La fundació Akwaba:
una trobada amb la interculturalitat”. Aquest “Quadern
d’Estudi” ens presenta diferents articles que tracten
alguns aspectes concrets de la població estrangera
i la seva repercussió en la vida de la ciutat.

en dues parts un intent de
sistematitzar les recerques
que han fet diferents investigadors hospitalencs sobre
el període que va de 1939 a
1970, en referència a la lluita
antifranquista. La primera
part, Hospitalencs als camps nazis, exili i deportació, ha estat realitzada per Enric Gil (periodista) i Pep
Ribes (historiador). La segona part, L’antifranquisme
a L’Hospitalet, repressió clandestinitat i lluita, és
fruit del treball col·lectiu del grup GRALHA del CEL’H,
format per Joan Camós, Manuel Domínguez, Josefina Gómez, Miguel Ángel Montón, Pep Ribes, Jordi
Cànovas (historiadors), i Carme Cebrián i Clara-Carme
Parramon (antropòlogues).
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Centre Esclat Bellvitge
Xus Martín García
Descarados
Barcelona: Octaedro, 2008
Xus Martín és professora titular de la facultat de
Pedagogia en la Universitat de Barcelona i membre
del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM). Va
treballar durant uns quants anys com a educadora en
pisos d’acollida per a adolescents. Les seves últimes
obres publicades són: Aprender e investigar (2006),
Las siete competencias básicas para educar en valores (2007), Competencia en autonomía e iniciativa
personal (2007) i Descarados (2008).
“El vincle meu amb L’Hospitalet ve de lluny. Vaig fer la
meva escolaritat a l’escola Santiago Apòstol, actualment escola Sant Jaume. Aquests darrers anys he
estat vinculada per motius professionals al projecte
de la UEC Esclat-Bellvitge (on se situa la intervenció
recollida en el llibre).”
Esclat Bellvitge: “Més de 25 anys fent camí amb
infants, adolescents i joves ens han anat configurant com un centre d’iniciatives socials al servei de
col·lectius d’alt risc social. Hem apostat per una oferta
de prevenció i formació com a instruments de lluita
contra l’exclusió i la marginació. Som gent d’esperança
i d’utopia. Creiem que tothom té dret a ser persona
amb possibilitats de futur. Gent que hem après que
la justícia pot créixer mitjançant l’esforç de cada dia
en el seu compromís educatiu”.
A Descarados es mostra el dia
a dia d’un grup d’adolescents
que cursen l’escolaritat obligatòria fora de l’institut, l’actuació
dels seus educadors i els dinamismes educatius que hi van
posar en pràctica: la creació de
vincles personals, l’ajuda entre
iguals, el disseny d’un medi
educatiu ple de rutines, el sentit de l’humor,
l’adquisició d’habilitats socials, etcètera.
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Escola d’art i superior de disseny
Serra i Abella de l’Hospitalet
Otero, Gemma
Saps per què?
Barcelona: Barcanova 2002
Jiménez, Mònica
Els Viatges del meu avi
Barcelona Barcanova, 2005
“És un veritable plaer que l’obra dels nostres alumnes i,
per tant, la nostra escola, pugui contribuir al compendi
d’aquesta guia amb aquests dos llibres, tots dos fruit
de projectes finals d’estudis del cicle formatiu de grau
superior d’il·lustració. A l’escola impartim els cicles formatius de grau superior de disseny gràfic, fotografia
i il·lustració. Quan un estudiant fa el projecte final,
és a punt d’endinsar-se de ple al món professional:
tria ell mateix el projecte i l’elabora, hi posa la seva
màxima il·lusió i dedicació i, malgrat la tutoria d’un
professor del centre, ha d’enfrontar-se’n a la resolució
com si d’un professional es tractés. Serveix, doncs,
per culminar un cicle, però també com a carta de
presentació del seu futur professional.
”És per això que el fet de veure que projectes finals
d’estudis, com els que s’inclouen a continuació, han
esdevingut una realitat com a contes editats, no solament omplen d’orgull per la feina ben feta a tota
la comunitat educativa, sinó que dóna ànims per
continuar treballant, per seguir formant fotògrafs,
dissenyadors i/o il·lustradors, com és el cas de les
autores dels dos contes següents.”
Carme Comalada

A Saps per què?, hi
trobem un conte?,
un àlbum il·lustrat?,
un llibre de coneixements? Sens dubte,
és molt difícil de
classificar el llibre
de Gemma Otero, atesa la gran riquesa i diversitat
que podem trobar-hi. Partint de preguntes curioses
i sorprenents que es planteja en Pau, Gemma Otero
té l’originalitat d’agrupar les preguntes i respostes
per temes com societat, cos humà, ciència, animals i
natura, i, a més, donar-hi resposta de dues maneres:
de forma esbojarrada pel Meu, el gat, i de forma
raonada pel Mateu, el gos.

Així mateix, enmig de cada apartat hi ha una plana
on el petit lector encuriosit pot anotar-hi les seves
pròpies preguntes i respostes.
La composició de les pàgines, que integra text i
il·lustració, és de gran riquesa; cada full provoca
una agradable sorpresa al lector, ja que, quan passa
pàgina, el nou recorregut visual esdevé entretingut
i ple de detalls i anècdotes que conviden a aprofundir en la lectura de la imatge i les inquietuds del
protagonista, i tanmateix es poden llegir com si es
tractés d’una història.

Els viatges del meu avi
és un conte al qual ens
podem apropar des de
diferents vessants. Per
una banda, fomenta la
imaginació del petit lector,
perquè al llarg de les seves
pàgines presenta llocs que
ha visitat l’avi d’en Pau, el
nen protagonista, com Venècia, indrets de la Xina, de
l’Àfrica...; monuments i animals característics que, a
més d’aportar el seu propi coneixement, sens dubte
inspiren l’interès com a possibles llocs on viatjar.
Per altra banda, hi destaca l’originalitat de la tècnica
emprada, la plastilina, no usual en aquesta mena de
llibres, i en combina l’ús amb fotografies i collages
d’altres elements significatius dels llocs on transcorre
la història. I, òbviament, no es pot deixar d’esmentar
que hi fomenta un dels vincles més entranyables en
el creixement de tot nen: la relació que s’estableix
entre nét i avi. Pel que fa a aquest aspecte, són molt
importants les respostes de l’avi, les quals incorporen
fantasia i s’allunyen de la resposta “oficial” que es
pot trobar en un diccionari.
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Fundació Arranz Bravo
MERCADÉ, Albert
la col·lecció d’obra gràfica de la Fundació
Arranz-Bravo
L’Hospitalet: Fundació Arranz-Bravo, 2008

Eduard Arranz-Bravo ha mantingut sempre un vincle
especial amb la ciutat de L’Hospitalet. L’artista és
l’autor de dos dels monuments públics més importants de la nostra ciutat, L’Acollidora i El pont de la
llibertat, integrats perfectament en el nostre paisatge
urbà i autèntics símbols per a la ciutadania. La dilatada trajectòria d’Arranz-Bravo i l’interès de la seva
obra han fet possible el naixement a L’Hospitalet de
la Fundació que porta el nom de l’artista i que té seu
a la nostra ciutat.
L’Hospitalet ha demostrat sempre una sensibilitat
especial cap a les arts visuals i, especialment, cap a la
creació contemporània. És per això que l’Ajuntament
ha impulsat el naixement de la Fundació Arranz-Bravo,
destinada a esdevenir una nova eina cultural oberta a
tothom, que té com a prioritat la difusió de l’obra de
l’artista i, alhora, la dels creadors més joves.
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Aquest catàleg és fruit de
l’exposició que es va fer
del 22 d’abril al 8 de juny
de 2008, que va englobar
el conjunt de l’obra gràfica cedida per l’artista a
la Fundació Arranz-Bravo
des que va iniciar la seva
col·laboració amb la Galeria
Gaspar, l’any 1966, fins a l’actualitat. En els aiguaforts, les litografies o les serigrafies hi ha expressada
l’essència de la seva creació artística, la que conforma
l’experiència íntima i existencial de l’home amb el
seu entorn. Aquesta visió antropomòrfica del món
ha portat l’artista a apropar-se a l’home des d’una
multiplicitat de punts de vista artístics: orgànic,
cromàtic, natural, simbòlic i humanístic.

GENT DE PAU
25 anys de Gent de Pau
L’Hospitalet: Gent de Pau, 2008

L’any 1983, un grup d’amics del barri del Centre
de L’Hospitalet van decidir formar una associació
i dedicar una part del seu temps lliure a millorar
la convivència al barri amb actuacions cíviques i
culturals, bàsicament.

L’any 2008, amb motiu de les
noces d’argent de l’entitat, es
van fer diversos actes populars
i es va editar un llibre amb un
resum de la seva història.

Les tradicions catalanes han merescut una atenció
especial: l’ou com balla, per Corpus; la mostra
floral, per Sant Jordi; el Carnaval; dijous gras;
dimecres de cendra; Tots Sants; les cantades per
Nadal, etcètera.

Aquest grup d’amics, la majoria
dels quals provenen del món de
l’excursionisme, en acostar-se
l’edat de la jubilació van sentir la necessitat de dedicar
part del seu temps a fer actuacions destinades a
millorar la convivència en el seu entorn més immediat,
el barri, i a treballar per la cultura catalana, sempre
necessitada d’ajuda.

Una mostra visible de la seva activitat són les plaques
ceràmiques col·locades al peu de molts arbres del
barri. Les últimes es van instal·lar el mes de desembre
al jardí de Ca n’Arús.

Així va néixer el grup Gent de Pau, el 1983. Primer,
com un grup d’amics, i anys després es va constituir
com a grup veïnal d’acció cívica i cultural. Aquest
document recull les seves actuacions més destacades
durant aquests 25 anys de vida.
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Joves per la igualtat i solidarirtat
Adolescència, identitats i diversitat sexual
L’Hospitalet: Ajuntament, 2007

Joves per la Igualtat i la Solidaritat és una organització
no governamental creada el 1994 per un grup de joves
de la ciutat de L’Hospitalet. Des de llavors s’ha anat
consolidant com a entitat i hi ha anat incorporant més
joves voluntaris, col·laboradors i professionals.
El principal objectiu de l’organització és sensibilitzar
els joves i aconseguir que s’impliquin en diferents
temes socials, i alhora potenciar valors com la igualtat,
la solidaritat i la no-discriminació.

L’objectiu d’aquest material
és facilitar una eina que
aporti al professorat de
secundària, i als educadors
i educadores en general,
nous elements per treballar
el desenvolupament afectiu i sexual de la població
adolescent, tenint en
compte la diversitat
d’identitats sexuals, i poder-ho fer dins les aules i en
altres espais de formació.
S’hi aborden temes com el desenvolupament de
les identitats sexuals (transsexualitat masculina i
femenina i orientació sexual), la relació entre sexe i
gènere i la necessitat d’afavorir conductes de respecte
envers la diversitat sexual, i, a més, s’hi presenten
diverses estratègies d’intervenció per tractar aquestes
temàtiques en el treball amb adolescents.
Aquest material educatiu consta d’un DVD amb dos
vídeos i una guia de suport que l’acompanya.
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75 Aniversari del Mercat de
Collblanc (1932-2007).
El mercat, un edifici emblemàtic que ha
estat protagonista de l’evolució econòmica
i social de Collblanc-la Torrassa [Exposició
del 15 de juny al 28 de juliol]
Col·lecció: Guia de recerca i lectura, núm. 5
L’Hospitalet: L’Arxiu, 2007

L’Arxiu Municipal de L’Hospitalet és un servei públic
especialitzat en funcions d’organització, tutela, gestió,
descripció, conservació i difusió de la documentació
municipal i també de la produïda per la ciutadania i
altres institucions del nostre municipi que, amb la
voluntat d’enriquir el patrimoni documental hospitalenc, en fan donació a l’Ajuntament, bé a títol
personal o familiar, bé procedent d’una entitat, una
institució o una empresa.

L’Arxiu és garant dels drets continguts en els documents que custodia i que es poden utilitzar per a la
gestió i la transparència administrativa, la informació
ciutadana, la projecció cultural i la investigació científica. L’Arxiu és una eina i un instrument al servei
de tots els ciutadans i ciutadanes.

El mercat del Centre: Exposició: Breu història i
evolució del Mercat del
Centre
Col·lecció: Guia de recerca
i lectura, 4
L’Hospitalet: L’Arxiu, 2007

75 Aniversari del Mercat de
Collblanc (1932-2007).
El mercat un edifici
emblemàtic que ha estat
protagonista de l’evolució
econòmica i social de
Collblanc - la Torrassa
[Exposició del 15 de juny al
28 de juliol]

El document Per la sanitat, L’Hospitalet en lluita recull
un breu projecte expositiu sobre els aspectes sanitaris a la ciutat de L’Hospitalet. L’exposició vol fer un
passeig per la història i l’evolució de la sanitat a la
ciutat de L’Hospitalet, tot centrant-se en documents
custodiats per l’Arxiu Municipal de L’Hospitalet.
La guia El Mercat del Centre vol fer
un breu repàs del que ha estat la
història centenària i l’evolució del
Mercat del Centre de L’Hospitalet, a
partir dels documents conservats a
l’Arxiu Municipal de la ciutat. Aquesta
guia en recull tot el contingut.

		

Col·lecció: Guia de recerca i lectura, 5
L’Hospitalet: L’Arxiu, 2007

La guia 75 Aniversari del Mercat de Collblanc
(1932-2007) explica explica que el mercat públic
és la forma més antiga de comerç que coneixem.
Les àgores gregues i els fòrums romans en són els
antecessors, i cap altre format comercial pot presumir d’un passat més pròsper. A la nostra ciutat, els
mercats municipals sempre han estat molt arrelats
als barris on s’ubiquen. Aquest és el cas del Mercat
de Collblanc, element centralitzador del comerç i
pol d’atracció de la zona.
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Museu d’Història de l’Hospitalet
La col·lecció d’Art de L’Hospitalet obra sobre paper
L’Hospitalet: Museu de l’Hospitalet;
Ajuntament, 2007

El Museu d’Història de L’Hospitalet organitza les
exposicions al voltant de temàtiques relacionades
amb la història i l’art de la ciutat. Aquesta actuació es
pot desenvolupar amb produccions pròpies i donant a
conèixer els fons del Museu, o bé presentant exposicions que són itinerants d’altres museus i institucions
públiques que pugin tenir relació amb la ciutat.
Una de les línies de treball n’és la difusió del fons d’art
contemporani de la ciutat; l’altra, n’és la que presenta
la societat i la cultura hospitalenques, sobretot a
l’època contemporània.
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Aquest catàleg ens mostra
una selecció d’obres realitzades en paper del fons d’art
contemporani de la ciutat.
Aquesta selecció s’ha articulat
en quatre exposicions que va
programar pel Museu de
L’Hospitalet entre els anys
2006 i 2008. El catàleg recull
el total de les obres en paper que es van mostrar en
aquestes quatre exposicions.

Programa Municipal per a la Dona
MUXÍ MARTINEZ, Zaida; col·lectiu Punt 6
Urbanisme i gènere. El paper de les dones
en la configuració de la ciutat
L’Hospitalet: L’Ajuntament. Programa
Municipal Dona, 2008

Gaudeix de l’amor i no et ratllis passa-ho!.
Per unes relacions afectives satisfactòries
L’Hospitalet: L’Ajuntament. Programa
Municipal Dona, 2008

L’any 1986, l’Ajuntament de L’Hospitalet va crear el
Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID) per
atendre de manera prioritària la greu situació de les
dones que patien maltractament domèstic. En molt
poc temps el Centre va evolucionar i hi va incloure
objectius molt més amplis de sensibilització i de
prevenció de tota mena de discriminació de gènere.
Després de cinc anys d’experiència, el CAID va ampliar
les seves competències amb l’aprovació, el 1991, del
Programa Municipal per a la Dona (PMD).
En el llibre Urbanisme i
gènere. El paper de les
dones en la configuració
de la ciutat, l’autora
reflexiona sobre els nous
corrents del plantejament urbanístic i la
importància de tenir present la dona i el desenvolupament de les seves tasques en la societat actual
a l’hora de configurar urbanísticament una ciutat.
També hi analitza el fet que fins ara l’urbanisme s’ha
centrat en plantejaments bàsicament masculins o
familiars, però sempre considerant la dona com una
mestressa de casa i no com un eix principal de
l’estructura social actual, juntament amb l’home.

En el llibre Gaudeix de
l’amor i no et ratllis, passaho! Per unes relacions afectives satisfactòries s’hi
explica que “el sexe no
s’acaba després de tenir
relacions amb la teva parella. És molt més... [...], si tens
dubtes o creus que podries
millorar, no et conformis: és molt important tenir coneixement de tot el que passa al teu cos, reconèixer cadascun
dels nostres racons, desigs i necessitats [...]”.
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Pont de la Llibertat
L’Hospitalet dels anys 70: el final d’una
dictadura. [documental]
L’Hospitalet: l’Ajuntament; Pont de la llibertat; L’Hospitalet Antifranquista, 2007

El Pont de la Llibertat-L’Hospitalet Antifranquis-ta va
néixer a l’any 2003 a L’Hospitalet de Llobregat. És una
entitat que aglutina tant a lluitadores i lluitadors antifranquistes com persones compromeses en recuperar
la historia contemporània que ha marcat el nostre
país però que només se’n coneix una part.
L’objectiu principal de la nostra entitat és recuperar la memòria històrica, especialment de la nostra ciutat. Ens dediquem a recollir els testimonis
d’hospitalenques i hospitalencs que van viure la
Guerra Civil Espanyola, que van patir la gana als
anys de Postguerra, que van viure i patir la repressió
directa i indirecta; altres testimonis ens expliquen
l’exili, l’angunia, la por...; d’altres van viure en la clandestinitat, van lluitar per les llibertats democràtiques
durant la dictadura, van mobilitzar-se i van veure
com els anys de la transició derivaven en el sistema
democràtic que tenim actualment.
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A partir de diversos relators,
el documental intenta proporcionar a l’espectador
una imatge poc coneguda
de la ciutat de L’Hospitalet.
El relat de diferents mobilitzacions veïnals dona una
idea de com es va formar la ciutat. La lluita contra
la contaminació de la Farga, pel Parc de la Marquesa
o en contra de l’edificació a Bellvitge són exemples
dels múltiples conflictes veïnals que hi havia per tots
els barris de la ciutat.
Indirectament es posa en evidència el marc polític
i social en el que es donaven aquestes protestes. La
manca de drets i llibertats feia que la lluita tingués
uns elevats costos per aquells que es mobilitzaven.
La por, la presó, les amenaces i altres mecanismes
repressors mostraven com era de dur l’activisme
polític.

TPK Arts Plàstiques (i visuals)
A través del mirall / TePeKaLe Inventariat /
Espai d’Art / Any 2006.
L’Hospitalet: TPK Arts Plàstiques, 2006
Mapes contigus, espais continus. 30 aniversari del TPK / TePeKale Inventariat 07 /
Espai d’Art / Any 2007
L’Hospitalet: TPK Arts Plàstiques, 2007

La història del TPK Arts Plàstiques neix l’any 1977,
quan es funda el Taller de Pubilla Cases, amb el propòsit de crear “una plaça pública” on els artistes
poguessin trobar-se i aprofundir en els seus interessos. El projecte aviat arrela fermament en l’entorn
social. L’any 1992 es traslladen al Centre Cultural
Metropolità Tecla Sala, espai on el TPK referma el seu
compromís amb l’art i el pensament contemporanis
en crear la TePekale, un espai on l’art es concep de
forma multidisciplinària, compromesa, contemporània
i amb multitud de formes. En la actualitat, el TPK
s’estructura en tres branques fonamentals o projectes
de diversa orientació que es complementen per tal
de crear un projecte total, coherent i incisiu, tant
en el sentit artístic com en el social: la formació,
la creació, la producció i la difusió artístiques, i el
pensament contemporani.

Aquests catàlegs recullen documents i treballs realitzats durants els anys 2006 i 2007 en els quals
diferents artistes de la ciutat de L’Hospitalet ens
mostren la seva manera d’entendre la realitat que
els envolta. Aquí s’aboquen pensaments, dibuixos,
fotografies i, en definitiva, reflexions diferents d’una
realitat canviant en el temps i l’espai més proper.
“Mapes contigus, espais continus és el leit-motiv que
vam triar el 2007 com a punt de partença per plantejar
la nostra investigació visual i estètica, sense esperar,
però, que això ens acabaria portant a qüestionar-nos
l’essència mateixa de l’obra d’art, tot fent-la despenjarse de les parets i desplegar-se en un seguit de manifestacions diverses que s’engrandien en l’espai i en el
temps, i esdevenien, al final, processos, no productes,
en els quals el públic s’hi havia d’implicar.”
Eva Fructuoso
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Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet
Biblioteca La Bòbila [bibliografia electrònica]
PIQUÉ VIDAL, Adolf; MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex
Catalana i Criminal: la novel·la detectivesca
del segle XX
http://generenegre.blogspot.com/

L’Adolescència. Guia de recursos
L’Hospitalet: Xarxa de Biblioteques de
L’Hospitalet, 2008
Infants amb discapacitats o necessitats
educatives especifiques. Guia de recursos
L’Hospitalet: Xarxa de Biblioteques de
L’Hospitalet, 2008

L’Hospitalet disposa d’una xarxa de biblioteques
públiques dinàmica i moderna, fruit de la definició d’un Pla de Biblioteques aprovat el 1997 pel Ple
Municipal. L’objectiu de la Xarxa de Biblioteques
és oferir a la ciutadania uns espais culturals i de
trobada que donin resposta a les seves necessitats
d’informació i d’oci.
La Xarxa de Biblioteques ofereix altres publicacions periòdiques disponibles a la web www.l-h.cat/biblioteques
La bibliografia electrònica
que us oferim a Catalana i
criminal: la novel·la detectivesca del segle XX és una
col·laboració de la Biblioteca
la Bòbila de L’Hospitalet de
Llobregat. Hi ha una selecció
de les millors pàgines web dedicades al gènere negre
i policíac. Per tant, a més de la informació bibliogràfica
de llibres i articles que hem emprat al llarg d’aquest
treball, podreu gaudir també d’informació internacional d’aquest gènere.
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Els llibres que presenta
L’adolescència. Guia de recursos
són una petita mostra dels que
us esperen a les biblioteques de
la ciutat. Creiem que us seran
útils en la tasca d’educar la mainada. A més, també podreu trobar una mostra d’audiovisuals i
un grapat d’enllaços d’Internet
sobre temes relacionats amb els vostres fills. També
esperem que us ajudin a reflexionar sobre la funció
que avui dia desenvolupen els pares i les mares, que
trobeu la solució als petits problemes que comporta
la convivència familiar i, sobretot, que disposeu
d’elements que us ajudin a gaudir dels vostres fills i
de les vostres filles.
La guia Infants amb discapacitats

o necessitats educatives especifiques. Guia de recursos vol ser

una eina per començar a comprendre les discapacitats i per
atendre el dret a la lectura dels
infants que en tenen, de discapacitats. A la guia hi trobareu documents adients per a infants amb
diferents discapacitats, i també llibres per sensibilitzar els més petits pel que fa al respecte envers les
persones amb discapacitats. Els familiars i educadors
trobaran recursos bibliogràfics i adreces d’Internet
relacionats amb aquest tema.

Hospital Universitari de Bellvitge.
Bellvitge Art
Els límits d’Europa, de Tino Soriano
Catàleg d’art. Exposició del 8 de febrer al 31
de maig de 2007
L’Hospitalet: Hospital Universitari de Bellvitge, 2007
Un projecte de creació en dansa a
L’Hospital de Bellvitge, a càrrec de
l’Associació Sudansa
Catàleg d’art. Exposició el juny de 2007
L’Hospitalet: Hospital Universitari de Bellvitge, 2007

Aquarel·les, de Jaume Guillamat i Thomas
Catàleg d’art. Exposició del 4 d’octubre de 2007
al 30 de gener de 2008
L’Hospitalet: Hospital Universitari de Bellvitge, 2008
Fotografia, de Christian Maury
Catàleg d’art. Exposició del 31 de gener al 29
de maig de 2008
L’Hospitalet: Hospital Universitari de Bellvitge, 2008
Cesc, l’humor més saludable
Catàleg d’art. Exposició del 23 d’abril al 30
de maig de 2008
L’Hospitalet: Hospital Universitari de Bellvitge, 2008
Olis, de José García Martínez, Gamar
Catàleg d’art. Exposició del 5 de juny al 26 de
setembre de 2008
L’Hospitalet: Hospital Universitari de Bellvitge, 2008
De vacances. Manel Úbeda Gallart
Catàleg d’art. Exposició del 14 d’octubre de 2008
al 30 de gener de 2009
L’Hospitalet: Hospital Universitari de Bellvitge, 2008

“La cultura cura? La malaltia ens enfronta a una situació
involuntària, però sobretot imprevista, en què la vida de
les persones de sobte es veu modificada en separar-se
del seu marc habitual de convivència per ser ingressades
en un centre sanitari, en el qual han de assumir dues
noves realitats: aprendre a viure amb la malaltia i fer
front a llargues hores de tedi. Per això, cada cop més
els hospitals fan activitats culturals dins les seves
instal·lacions com un recurs recreatiu i un pretext
per comunicar-se, activitats que fan més còmoda
i confortable la vida hospitalària dels malalts i els
seus familiars.
”Amb el projecte cultural Bellvitge Art no es pretén
discernir sobre la relació malaltia i cultura, sinó reivindicar la cultura com una companyia necessària i
beneficiosa per al malalt i evitar que la pèrdua de la
salut sigui un motiu per perdre el dret d’accedir a la
cultura. Mitjançant la cultura, l’Hospital de Bellvitge
es vol apropar al seu entorn social i geogràfic més
immediat com un equipament més de la comunitat.
Exposicions, concerts, concursos de dibuix infantil i de
fotografia s’han anat succeint ininterrompudament
des d’aquell llunyà 22 de desembre de 1989 en què
aquest projecte va fer els seus primers passos.”
Jaume Berengué
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Més llibres sobre
L’Hospitalet
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CAPEL, José Carlos
PÉREZ, Julia
Ferran Adrià: cocinero del restaurante el Bulli
Col: Cocina con firma: cócteles, aperitivos
y entrantes; vol 1
Madrid: El País, 2008
Ferran Adrià se ha convertido en el principal icono de
la cocina española de vanguardia. Su rostro ha sido
portada en algunos de los más importantes medios
de comunicación internacionales. El País (1999) lo
denominó “El mejor cocinero del mundo”; The New
York Times (2003) lo calificaría de protagonista de una
“nueva nouvell cuisine”; Le Monde (2004) lo apodó
“el alquimista”, y la revista Time (2004) lo incluyó
en la lista de los 100 personajes más influyentes
del mundo. Ningún profesional de la cocina acapara
tanta atención. Vive atrapado por la necesidad de
afrontar continuos desafíos, movido por esa pizca
de insatisfacción que suele caracterizar a los grandes
genios. Es capaz de ver siempre más allá, de caminar
un paso por delante del resto, guiado por la intuición
y una inteligencia natural.
Ferran Adrià es el protagonista del primer número de
la colección “cocina con firma”, que lanza el diario El
País, dedicado a los cocineros españoles más prestigiosos. Una serie de 30 libros donde podrás encontrar
suculentas recetas fáciles de elaborar.

COMELLAS, Maria Jesús
LOJO, Mirta
PÉREZ, M. José [et al]
Un canvi de mirada per afrontar i prevenir
la violència a les escoles. El grup com a
possibilitat de socialització i convivència
Barcelona: Octaedro 2008
Considerar la violència a les escoles des d’un punt
de vista individual com una acció i reacció és perdre
tota possibilitat de fer una interpretació holística que
doni peu a intervenir sobre les seves causes. L’entorn
escolar on es desenvolupa la infància i l’adolescència
ha de permetre propiciar un aprenentatge de les
relacions interpersonals que afavoreixi el procés de
socialització de totes les persones, en un marc de
convivència basat en el coneixement i reconeixement
de les persones en la seva individualitat i diversitat.
Aquest coneixement ha de ser el fonament per evitar que factors de vulnerabilitat puguin propiciar
actituds o conductes marginadores o negatives. Per
això cal un canvi de mirada de les persones adultes
i de la societat.
Aquest projecte, emmarcat en l’Observatori de la
Violència a les Escoles (OVE), va començar el 2004
amb la voluntat de treballar amb tota la comunitat
educativa i amb un nombre com més elevat millor
d’agències intervinents en donar resposta educativa
a la infància i l’adolescència. El treball realitzat s’ha
portat a terme en més de 50 escoles de Catalunya,
28 de les quals, de L’Hospitalet.
Maria Jesús Comellas va col·laborar en el programa
PAEF de suport a les famílies de l’Àrea d’Educació i
Cultura de L’Hospitalet.
María José Pérez és coordinadora del Pla Educatiu
d’Entorn de Pubilla Cases-Can Serra.
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Diari Digital de l’Hospitalet

ORENSANZ, Toni

Hospi.cat 2007-2008. Recull d’un any de
comunicació independent a l’Hospitalet
L’Hospitalet: Diari digital de L’Hospitalet, 2008

L’òmnibus de la mort: parada Falset
Badalona: Ara Llibres, 2008

Hospi.cat és la plataforma
pública de l’Associació
de Joves per les TIC de
L’Hospitalet que va néixer a la primeria de 2007 amb
la finalitat de fomentar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la ciutadania, especialment en el col·lectiu més jove. En un moment
en què les TIC ja eren una eina de primer ordre,
calia impulsar-les per incrementar-ne l’ús social
a L’Hospitalet. Es volia passar de “tenir Internet a
casa i mirar-se’l” a “ser un protagonista d’Internet”.
L’Associació de Joves per les TIC de L’Hospitalet
va optar per crear Hospi.cat - Diari digital de
l’Hospitalet, amb una doble voluntat: la creació d’un
mitjà de comunicació virtual independent i plural
on tothom hi pogués dir la seva organitzacions
polítiques i sindicals, professionals de diferents
sectors, entitats, opinadors i opinadores, però
també la ciutadania. La ciutadania és l’eix central
de l’Hospi.cat: tothom pot comentar les notícies,
pot participar d’enquestes, pot demanar que es
publiquin cartes que vol fer públiques, etcètera. Per
tancar el cercle de l’anomenat web 2.0 o web participatiu, recentment s’han creat el grup al Facebook
i el repositori de blocs de la ciutat Planeta Hospi.
Tot plegat amb tres prioritats: les persones,
les TIC i L’Hospitalet.
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Toni Orensanz és periodista i guionista. És
col·laborador habitual del diari La Vanguardia i
ha realitzat tasques informatives per a la Cadena
SER, TV3, Avui, El Mundo, Descobrir Catalunya, GEO
i altres mitjans escrits i audiovisuals.
L’òmnibus de la mort: parada Falset és un llibre
d’història o, si es vol, de periodisme històric.
L’obra reconstrueix la ruta en òmnibus que va
fer la Brigada de la Muerte, una de les bandes d’“incontrolats” més cèlebres de l’estiu de
1936, en els primers mesos de la Guerra Civil.
El punt de partida de la història és la parada que el
bus dels brigadistes de la mort va fer a Falset, on
van assassinar 27 veïns del poble en una sola nit.
Alhora, el llibre es pregunta qui eren i d’on havien
sortit els integrants de la Brigada de la Muerte,
què pensaven i quines eren les seves raons per
matar. L’objectiu del llibre és intentar descriure i
comprendre millor com funcionava i a què obeïa
la violència revolucionària de l’estiu de 1936.
L’òmnibus de la mort estava dirigit per en Fresquet, un anarquista de la FAI del barri de la
Torrassa de L’Hospitalet.

OYON, José Luís
La quiebra de la ciudad popular. Espacio
urbano, inmigración y anarquismo en la
Barcelona de entreguerras, 1914-1936
Barcelona: Serbal, 2008

L’Hospitalet, especialment els barris de Collblanc, la
Torrassa i Santa Eulàlia, es troben entre les zones
incorporades a l’estudi. Entre altres arxius, l’autor
ha utilitzat documentació de l’Arxiu Municipal de
L’Hospitalet. Segons els responsables, aquesta obra
“intenta explicar por qué el mundo obrero y popular
de Barcelona, capital indiscutible del sindicalismo
revolucionario anarquista, mantuvo unas expectativas
insurreccionales hasta finalizar los años de entreguerras. El texto examina la experiencia cotidiana
del obrero en el espacio urbano en cuatro grandes
campos: segregación residencial, vivienda, movilidad y
sociabilidad. Numerosos planos, gráficos explicativos
e historias de vida ilustran esas experiencias cotidianas. El análisis socioespacial desarrollado abre nuevos
caminos en la comprensión del mundo obrero y popular barcelonés y muestra que el espacio urbano no fue
un simple receptáculo inerte de los procesos políticos.
La ausencia de movilidad social y de reformas significativas en vivienda, transporte y equipamientos
constituyó el contexto ideal para el mantenimiento
de expectativas revolucionarias en algunas capas
obreras, especialmente en las menos cualificadas”.

Premsa i comunicació del Baix
Llobregat i L’Hospitalet
EL FAR. Anuario del Baix Llobregat i
L’Hospitalet 2008
Sant Joan Despí: Premsa i comunicació del
Baix Llobregat i L’Hospitalet, 2008
Aquesta publicació recull el resum dels esdeveniments de l’any 2007 que van succeir en tot l’àmbit
territorial del Baix Llobregat i de L’Hospitalet.

”El espacio urbano, la ciudad cotidiana, se ven
en este libro como la auténtica variable explicativa de los conflictos que desembocaron en la
Guerra Civil. La figura del jornalero inmigrante
y de las periferias proletarias son el sujeto y
escenario centrales del radicalismo cenetista.”
Article extret de Tiempo de Historia
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ROSELLO, David
COLOMBO, Alba
Gestión cultural: Estudio de casos
Barcelona, Ariel, 2008

Gestión cultural: estudio de casos és una recopilació
de projectes d’acció, d’estudi, d’anàlisi i de debat,
útils per a la pràctica professional i per a la formació
i investigació en el camp de la gestió cultural.
Un dels capítols del llibre analitza el programa
d’activitats de promoció cultural i dinamització
lectora que porta a terme la Xarxa de Biblioteques
de L’Hospitalet.

SINCA, Genís
La providència es diu Paco. Biografia de
Francesc Candel
Barcelona: RBA, 2008

La providència es diu Paco reuneix el seguit de trobades que Genís Sinca va mantenir amb el popular
novel·lista Francesc Candel (Racó d’Ademús, 1925
- Barcelona, 2007), a partir d’una sorprenent i reveladora primera entrevista amb “la veu dels sense
veu” a la Zona Franca, l’any 2001. Amb la premissa
candeliana que l’entrevistat s’estigués de parlar
directament d’ell, i que les xerrades se centressin
en la multitud de personatges que l’havien acompanyat en la seva dilatada carrera com a escriptor,
conferenciant, articulista i senador, Sinca dibuixa un
original retrat literari de l’autor d’Els altres catalans.
Alhora, Candel, adonant-se que ja no pot escriure,
s’esforça a repassar episodis importants de la seva
vida, íntimament lligada a una obra literària que suma
56 volums: Montjuïc, la guerra, la gana, la dramàtica
mort de la mare, el polèmic debut literari, la censura,
la dèria secreta de convertir-se en poeta, el salt a la
política o el record controvertit de la seva dona...
La providència es diu Paco s’ha convertit en les darreres memòries de Candel, en què ell mateix reflexiona
sobre els temes més punyents de l’actualitat social
i política, des de la immigració fins al trist final de
la literatura de combat. La crònica més personal al
voltant de, segons ha dit Jordi Pujol, un dels deu
catalans més importants del segle XX.
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TELLERÍA, Juan
GRASA, Rafael
20 anys de cooperació.
Història novel·lada.
Barcelona : Fundació CIDOB, 2007

“Hace varios años que
conozco L’Hospitalet y
todavía no sé si es una
ciudad con forma de
pueblo o un pueblo con
tamaño de ciudad... Lo
que sí sé es que cuando he trabajado allí la gente
me ha tratado con cariño y me he sentido muy a
gusto. Es un lugar que aprecio y del que guardo un
gran recuerdo.”

L’Ajuntament de L’Hospitalet va ser un dels primers
de Catalunya que va iniciar, l’any 1986, un procés
de treball intermunicipal de cooperació internacional amb la capital de Nicaragua, Managua.
El llibre recull les experiències personals de col·lectius
i d’ONG de L’Hospitalet que en els últims vint anys
han participat en experiències relacionades amb la
solidaritat i la cooperació internacionals. Els relats
són fets en primera persona
El llibre també analitza els reptes de la cooperació
per al desenvolupament, el paper dels municipis,
el municipalisme i les entitats de solidaritat, així
com les principals línies d’actuació que du a terme
l’Ajuntament de L’Hospitalet en matèria de cooperació
i solidaritat internacionals.
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Ciutat plural,
llibres singulars
Autors i autores de L’Hospitalet, 2007-2008
Ferran Adrià va néixer a L’Hospitalet l’any
1962; és cuiner. Albert Adrià va néixer a
L’Hospitalet l’any 1969; és pastisser. Agustí
Alcoberro va néixer a Pals (Baix Empordà)
l’any 1958; durant vint anys ha estat catedràtic
de geografia i història a l’IES Mercè Rodoreda
de L’Hospitalet. Vicente Aparicio va néixer i
viu a L’Hospitalet i ha viscut a tres barris
diferents: Collblanc, Santa Eulàlia i la Torrassa.
És membre del Grup Karcoma. Xavier Aquilué
va néixer a Barcelona el 1960; va viure la
infantesa i la joventut als barris de la Torrassa
i Collblanc de L’Hospitalet. És doctor en
arqueologia i història i director del Museu
d’Arqueologia de Catalunya (MAC). Raúl
Argemí va néixer a La Plata, (Argentina) el
1946 i és el guanyador del Premi de Novel·la
Negra L’H Confidencial 2008. Manel Barrera
va néixer a Peñarroya (Còrdova) el 1955. Va
treballar a l’hemeroteca de l’Arxiu Històric de
L’Hospitalet de Llobregat durant vint-i-cinc
anys i en fa tres que viu al barri de Sant Josep.
Javier Blánquez va viure fins no fa gaire a
L’Hospitalet; és periodista i crític musical.
Jaume Botey va néixer l’any 1941 a Barcelona
i arriba a L’Hospitalet el 1968, al barri de Can
Serra, on encara hi viu. És Premi d’Honor Ciutat
de L’Hospitalet 1999. Anna Caballé va néixer
a L’Hospitalet l’any 1954; és filòloga, professora
i cap de la Unitat d’Estudis Biogràfics de la
Universitat de Barcelona. Jordi Canal va néixer
a Berga el 1955. Dirigeix la Biblioteca la Bòbila,
primera biblioteca pública del país especialitzada
en gènere negre i policíac. Paco Candel va ser
regidor de Cultura a L’Hospitalet. Com a
escriptor ha estat una de les veus més
destacades de la immigració de la segona
meitat del segle XX a Barcelona. Josep M.
Capdevila va néixer a Barcelona l’any 1928.
Del 1974 al 1998 va ocupar el càrrec de cap
del Servei de Cirurgia Vascular a l’Hospital
Universitari de Bellvitge i de director mèdic
del 1980 al 1987. Cristina Balaguer va treballar
a la Biblioteca Central Tecla Sala i viu
a L’Hospitalet. Joan Casas va néixer l’any 1950

a L’Hospitalet; és escriptor, traductor i professor
a l’Institut del Teatre. Francisco Caudet va
néixer l’any 1939 i viu a L’Hospitalet. Ha publicat
més de 400 títols en l’edició de novel·la de
butxaca amb l’editorial Bruguera. Gabriel
Cazado és fotògraf a L’Hospitalet. Maria Jesús
Comellas és doctora en psicologia i professora
en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Col·labora en el programa PAEF de suport a
les famílies de l’Àrea d’Educació i Cultura de
L’Hospitalet. Nicolás Cortés va néixer a
L’Hospitalet el 1966; és assessor tècnic de l’Àrea
de Mobilitat i Cooperació de l’Ajuntament de
L’Hospitalet i especialista en còmics. Júlia Costa
és mestra; va arribar a L’Hospitalet el 1978 on
ha treballat a El Samontà, al barri de Can Serra,
al Can Bori, al Provençana i al Bernat Desclot
fins a la jubilació. Paco Feria va néixer a
Terrassa el 1960; és fotògraf. Marcel Fité va
néixer a Coll de Nargó (l’Alt Urgell) el 1949; és
mestre de l’IES Apel·les Mestres de L’Hospitalet.
Antonio María Flórez viu a L’Hospitalet; es
metge cirurgià especialitzat en medicina
esportiva per la Universitat de Caldas (Colòmbia)
i doctor en fisiologia per la Universitat
Complutense de Madrid. Anna Maria Fontanals
va néixer a L’Hospitalet el 1934; és poetessa
des dels 18 anys i Mestra en Gai Saber.
Ambrosio Gallego va néixer a Peñalsordo
(Badajoz) l’any 1963; és poeta i actualment
veí de L’Hospitalet. Joan García del Muro va
néixer a Lleida l’any 1961; és filòsof i professor
de l’IES Mercè Rodoreda de L’Hospitalet.
Francisco García va néixer a L’Hospitalet. José
García va néixer a Baños de la Encina (Jaén)
el 1938; és gerent de Renault a L’Hospitalet.
Albert García és escriptor hospitalenc que
s’ha volgut mantenir en l’anonimat amb aquest
pseudònim. Ramon Gausachs és fill del barri
barceloní de Sants; va arribar al barri de Sanfeliu
amb els Jocs Olímpics de 1992. És fotògraf
naturalista especialitzat en plantes medicinals
i tècnic en herboristeria i dietètica. Josep
Ramon Germà és metge oncòleg. És director
de Desenvolupament Oncològic i cap del Servei
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d’Oncologia Mèdica a l’Institut Català
d’Oncologia (ICO). Alícia Gili és hospitalenca
d’adopció; fa més de vuit anys que viu al barri
de Collblanc-la Torrassa. És historiadora,
medievalista, africanista i escriptora. És directora
de la Fundació Akwaba. Fernando Gómez va
néixer a Barcelona l’any 1957 i en fa sis que
viu a L’Hospitalet; va ser finalista el 2007 del
Certamen de Relat Històric de l’Editorial
Puntoreklamo. Andreu González va néixer a
L’Hospitalet l’any 1974 i va viure a Bellvitge
fins als 27 anys; és poeta. Carlos González viu
a L’Hospitalet; és llicenciat en medicina i
president de l’Associació Catalana Pro
Alletament Matern. Carlota Goyta va néixer
a L’Hospitalet l’any 1948; és la creadora d’en
Teo amb el pseudònim de Violeta Denou. Martí
Guerrero va néixer a Barcelona, però viu a
L’Hospitalet des de 1963. És esperantista i ha
publicat diversos articles a la revista Xipreret,
de l’Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet.
Joaquín Guerrero-Casasola va néixer a Mèxic
l’any 1962; és escriptor i guionista de la televisió
mexicana. Guardonat amb el Premi L’H
Confidencial 2007. Antoni Guiral és especialista
en còmics i viu a L’Hospitalet des de fa més de
vint-i-cinc anys. Va coordinar un club de lectura
de còmics a la Biblioteca Central Tecla Sala.
Manuel Gutiérrez va néixer a Lopera (Jaén);
viu a L’Hospitalet des de l’any 1964 i és president
de l’Associació Cultural Poética Luz de Luna de
la ciutat. Pepe Gutiérrez va néixer l’any 1946
en un poble de Sevilla i arriba a L’Hospitalet el
1960; és escriptor i assagista. Jesús Hernández
va néixer a Barcelona l’any 1966 i en fa set que
viu a L’Hospitalet; és periodista. Juana María
Huélamo viu a L’Hospitalet des de fa anys. És
arqueòloga especialitzada en l’alimentació a
l’Antiguitat. Maurici Jaumandreu va néixer a
Barcelona el 1978; és filòsof de formació i
periodista de professió. Va exercir de director
de continguts de la revista mensual Viu Cornellà
i és col·laborador permanent de Viu L’Hospitalet.
Valenti Julià va néixer el 1929 i la seva vida
ha transcorregut sempre a L’Hospitalet. És
ceramista i dibuixant. Carme Liñán viu a
L’Hospitalet des dels 21 anys. Conxa Llinàs és
catedràtica de filosofia de batxillerat i membre
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del Consell de Dones de L’Hospitalet. Jordi de
Manuel va néixer a Barcelona el 1962; és biòleg,
professor de ciències a l’IES Joan Miró de
Bellvitge i escriptor. Matilde Marcé va néixer
a L’Hospitalet l’any 1928; és professora de català
i presidenta de l’Ateneu de Cultura Popular.
Xavier Marcé va néixer a L’Hospitalet l’any
1957; és llicenciat en ciències econòmiques.
Va ser director de cultura de l’Ajuntament de
L’Hospitalet. Dolors Marín va néixer a
L’Hospitalet l’any 1957; és historiadora. Imma
Marín viu a L’Hospitalet des de 1974; és
directora de l’empresa de serveis Marinva
dedicada a l’educació i comunicació a través
del joc. Viu al barri del Centre de L’Hospitalet.
Jaime Martín viu a L’Hospitalet; des de l’any
1985 es dedica professionalment al còmic. Va
començar a publicar els seus primers treballs
en revistes d’humor infantil i també per a adults.
Gabi Martínez va néixer a L’Hospitalet l’any
1972; és periodista i escriptor. Maite Martínez
va néixer a L’Hospitalet, on resideix i veu créixer
els seus fills; és psicopedagoga i diplomada en
magisteri en l’especialitat d’educació infantil.
Maria Pilar Massana va néixer a Solsona el
1951; és diplomada en treball social i llicenciada
en història. Des de l’any 1973 treballa a
L’Hospitalet. És presidenta del Centre d’Estudis
de L’Hospitalet. Ricard Monrós va néixer al
barri del Centre de L’Hospitalet el 1952; és
fotògraf per tradició familiar. Va aprendre
fotografia a l’Agrupació Fotogràfica de
Catalunya. José Luis Muñoz va néixer a
L’Hospitalet l’any 1963; és cuiner i està molt
vinculat al teixit associatiu de la ciutat. És
president de la Federació d’Associacions d’Amics
del Camí de Sant Jaume a Catalunya. José
Murillo (Padre Murillo) és rector de la Parròquia
de la Mare de Déu de la Llum al barri de la
Florida. És Premi d’Honor Ciutat de L’Hospitalet
2007. María José Orobitg ha estat directora
de les biblioteques públiques de Collblanc - Parc
de la Marquesa, Florida i Santa Eulàlia del 1986
al 2004. Laia Pacheco viu a L’Hospitalet i escriu
des de fa molts anys. Jordi Pàmies és doctor
en antropologia per la Universitat Autònoma
de Barcelona, investigador i especialista en
aspectes d’emigració marroquina. Clara-Carme

Parramon va néixer a Barcelona l’any 1948 i
viu a L’Hospitalet des de l’any 1974; és
antropòloga i directora de l’Arxiu Històric de
l’Ajuntament de L’Hospitalet. Domènec Pastor
va néixer a L’Hospitalet l’any 1927; és historiador
dels organismes d’intel·ligència internacionals.
María José Pérez és coordinadora del Pla
Educatiu d’Entorn de Pubilla Cases - Can Serra.
Marcel Poblet Romeu ha viscut trenta anys
a L’Hospitalet. Francisco Portillo-Robles és
barcelonès d’origen granadí; a partir d’una greu
malaltia va descobrir la seva vessant d’escriptor.
Loli de Prada escriu la biografia del seu marit,
notari a L’Hospitalet. Diego Prado va néixer a
Menorca l’any 1970, viu al barri de Can Serra
i escriu contes. Marcos Prior va néixer a
L’Hospitalet i és dibuixant de còmics. Jordi Puig
va néixer a Badalona l’any 1970; és prosista i
treballa a la Biblioteca Central Tecla Sala de
L’Hospitalet. Raule va néixer el 1971 a
L’Hospitalet i és dibuixant de còmics. Antonia
Romero va néixer a Barcelona l’any 1965; va
estudiar teologia. Fermí Rubiralta va néixer a
L’Hospitalet l’any 1959; és especialista en
història de l’independentisme català. Viu al País
Basc. Jorge Sánchez va néixer a L’Hospitalet
l’any 1954; no hi és mai: és viatger. Sergi
Santjoan va néixer a L’Hospitalet l’any 1967;
és tècnic de normalització lingüística i ha
guanyat diversos premis literaris amb el gènere
de novel·la curta. Miguel Segovia va néixer a
Vélez (Màlaga) l’any 1945; va arribar a
L’Hospitalet l’any 1968. La seva vàlvula
d’escapament és la literatura. Rosa Maria Serra
va néixer a Barcelona l’any 1962 i viu al barri
de Collblanc-la Torrassa des de l’any 1999. És
llicenciada en filologia hispànica, filosofia,
ciències de l’educació i història de l’art. Jordi
Serrallonga va néixer a Barcelona l’any 1969;
és arqueòleg i naturalista. Director d’HOMÍNID
Grup d’Orígens Humans i guia d’expedicions
de ciència i aventura. Maria Carme Solé va
néixer a Ribelles (Vilanova de l’Aguda) i viu a
L’Hospitalet. És mestra i va treballar a l’Escola
Tecla Sala. Joan Soler va néixer a Badalona
l’any 1941; és pedagog i estudiós de la cultura
popular i ha treballat molts anys a L’Hospitalet.
La Generalitat de Catalunya va concedir-li el

Premi Nacional de Cultura Popular l’any 2006.
Josep Maria Solias va néixer l’any 1959 i viu
a L’Hospitalet; és doctor en història antiga i
investiga la gastronomia del passat a partir de
les dades arqueològiques i històriques. És
director del Museu d’Història de L’Hospitalet.
Ferran Soriano viu a Bellvitge i és escultor.
Maria Pau Trayner va néixer al Vendrell
(Tarragona) l’any 1936; va treballar més de vint
anys a l’institut Pedraforca de L’Hospitalet; ara
viu a Can Serra i està jubilada. Josep-Oriol
Vaca va néixer a Barcelona l’any 1959; treballa
a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
L’Hospitalet des de l’any 1996. Jaume R.
Vallverdú, hospitalenc, ha realitzat diverses
exposicions en el Museu d’Història i en el Centre
d’Art Alexandre Cirici, tots dos de L’Hospitalet.
És director del Departament d’Escultura de la
facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona. Àngels Vilella va néixer a Olesa de
Montserrat l’any 1938 i des dels tres anys viu
a L’Hospitalet; és diplomada en infermeria. Pere
Vives va néixer a Barcelona el 1924 i viu a
L’Hospitalet des de fa més de cinquanta anys;
és poeta i escriptor. L’Asociación Cultural
Andaluza de L’Hospitalet (ACA), fundada el
1984 per aconseguir la difusió de la cultura
andalusa i el ball flamenc. La Fundació Akwaba,
que des del 1993 ha atès col·lectius en risc
d’exclusió que viuen a la ciutat de L’Hospitalet,
especialment la població d’immigrants, i ha
endegat diferents projectes d’emergència i
desenvolupament a Costa d’Ivori, Hondures, el
Pakistan i l’Afganistan. L’Àrea de Medi Ambient
i Sostenibilitat de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, que s’encarrega de la coordinació
i el seguiment de l’Agenda 21 de L’Hospitalet.
L’À r e a d e P r o m o c i ó E c o n ò m i c a d e
l’Ajuntament de L’Hospitalet, que treballa
amb l’objectiu d’implantar un model de
desenvolupament socioeconòmic d’acord amb
les necessitats i potencialitats de la ciutat.
L’Associació Educativa Ítaca - Els Vents, que
realitza diferents projectes de l’àmbit educatiu
i social amb infants i joves per donar resposta
a les necessitats de les famílies del barri. L’Arxiu
Municipal de L’Hospitalet, que custodia el
patrimoni documental de la ciutat de L’Hospitalet
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i en promou el coneixement. L’Ateneu de
Cultura Popular, fundat el 1932, que fa més
de vint-i-cinc anys que publica la revista
mensual Xipreret, i en fa vint que per la diada
de Sant Jordi edita i presenta un llibre a la
ciutat. El Centre d’Art Tecla Sala, un equipament
municipal dedicat a grans exposicions que
ocupa l’espai de l’antiga fàbrica tèxtil. El Centre
Catòlic de L’Hospitalet, una entitat fundada
l’any 1904 que, juntament amb el grup Verba,
organitza el Certamen Poètic Andreu Trias. El
Centre d’Estudis de L’Hospitalet (CEL’H),
fundat l’any 1984, una associació cultural de
voluntariat que promou el coneixement, el debat
i la reflexió sobre L’Hospitalet. Enguany
commemora el 25è aniversari. Han realitzat
articles per al CEL’H: Enric Gil, Pep Ribes, Joan
Camós, Manuel Domínguez, Josefina Gómez,
Miguel Ángel Montón, Jordi Cànovas, Carme
Cebrián i Clara-Carme Parramon, Miguel
Solana, Joan C. Martori, Karen Hoberg,
Montserrat Casacuberta, Gemma Vázquez,
Jordi Pàmies, Daisy Margarit i Marta Cedeño.
El Centre Esclat-Bellvitge, que promou diversos
projectes socioeducatius adreçats a tota la
població del barri, nens i joves, si bé incideix
d’una manera especial en els col·lectius
d’inadaptats i en la població de risc. L’Escola
d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella de
L’Hospitalet, que imparteix estudis superiors
de disseny gràfic i, en els cicles de formació
professional de grau superior, de fotografia
artística, il·lustració, animació audiovisual i
gràfica publicitària. Gemma Otero i Mònica
Jiménez són il·lustradores, alumnes de l’escola
Serra i Abella de L’Hospitalet. La Fundació
Arranz-Bravo, que neix amb l’objectiu principal
de protegir i difondre l’obra d’Eduard ArranzBravo, i d’emparar i promoure la producció de
joves artistes. Gent de Pau, fundada l’any 1983,
que dedica una part del seu temps lliure a
millorar la convivència al barri amb actuacions
cíviques i culturals, bàsicament. L’Hospital
Universitari de Bellvitge. Bellvitge Art, que
reivindica la cultura com una companyia
beneficiosa per a les persones malaltes. Joves
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per la Igualtat i la Solidaritat (JIS), entitat
que treballa des de l’any 1994 amb l’objectiu
de sensibilitzar el jovent i aconseguir que
s’impliquin en els aspectes socials per potenciar
així valors com la igualtat, la solidaritat i la
no-discriminació. El Museu d’Història de
L’Hospitalet, que organitza exposicions al
voltant de temes relacionats amb la història i
l’art de la ciutat. El Programa Municipal per
a la Dona, que des de l’any 1991 desenvolupa
les polítiques municipals d’igualtat de gènere.
El Pont de la Llibertat - L’Hospitalet
Antifranquista, que va néixer l’any 2003 amb
l’objectiu de recuperar la memòria històrica de
L’Hospitalet. TPK Arts Plàstiques (i visuals),
fundada l’any 1977; s’estructura en tres
branques fonamentals: la formació, la creació,
i la producció i difusió artístiques i de pensament
contemporani. La Xarxa de Biblioteques de
L’Hospitalet, que ofereix a la ciutadania uns
espais culturals i de trobada per donar resposta
a les seves necessitats d’informació i oci.

