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Diada del llibre, 23 d’abril 1931
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Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons
documentals. Per això, l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AMHL) va encetar
fa més de dos anys, el cicle “DOCUMENT DEL MES”, amb el qual s’exposa,
de
manera
virtual
a
la
web
de
l’arxiu
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx ) i durant un mes, un dels
diferents documents dipositats a l’Arxiu.
Aquest mes presentem una fotografia en blanc i negre que l’any 1978, molt
probablement, va ser objecte de donació per part del senyor Julià Charles i
Lacambra. Es tracta de la primera celebració, documentada, de la Diada del
Llibre a L’Hospitalet de Llobregat: el 23 d’abril de 1931.
L’organització pionera d’aquella activitat a la ciutat va córrer a càrrec dels
socis hospitalencs de Palestra, una entitat catalanista de caire cultural,
formatiu i esportiu, adreçada principalment al jovent i fundada a Barcelona
l’any 1930 per Josep Maria Batista i Roca i presidida per Pompeu Fabra i
Poch. La delegació territorial de L’Hospitalet es va crear el 20 de novembre
de 1930, amb seu al barri Centre, al carrer Jardinets, avui c. Mn. Lluís
Pañella. En van ser presidents locals, el doctor Jaume Isern i Hombravella i
l’escultor Rafael Solanich i Balius.
A la imatge, darrere la parada de llibres situada a la porta de l’Ajuntament,
apareixen alguns socis hospitalencs de Palestra, entre ells Isidre Charles i
Lacambra, familiar del donant de la fotografia. A l’esquerra, sobre el mur
de l’ajuntament, es distingeix el rètol del carrer de Laureà Miró i Trepat,
més tard carrer Major.
Arran dels fets d’octubre de 1934 diferents membres de Palestra van ser
detinguts i l’entitat va entrar en declivi. Pel que fa a la celebració de la
Diada del Llibre a L’Hospitalet, va ser l’Ateneu de Cultura Popular, creat el
1932, qui agafà el relleu. En el període franquista no es documenta fins els
primers anys 1960, quan socis i sòcies d’Alpha 63 van muntar una parada de
llibres a la porta de l’Ajuntament. Posteriorment, en els anys 1970, la
celebració es va estendre per tota la ciutat a l’entorn de les Setmanes
Culturals; van ser entitats dels diferents barris les que varen muntar
parades de llibres, que han continuat fins avui, en el marc de les Festes de
Primavera, la celebració hospitalenca de Sant Jordi.
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