
Número 61, febrer de 2012

 Editorial

  Lluís Oliván: professor de l'INS Lliçà 
ha presentat el seu darrer llibre a la 

Biblioteca de Can Oliveres.
En  Lluís  Oliván  a  més  part  de  ser  professor  de 
Tecnologia al nostre institut, permet que les muses 
se li apropin i ens regala amb les seves obres. 

Lluís Oliván durant la presentació

La  seva  carrera com a  escriptor  és  encara  força 
jove, encara no fa  set   anys que va començar a 
publicar  els  seus  escrits.   De  ben aviat  va veure 
recompensat  els  seus  esforços  rebent  alguns 
premis.

✔ Alfonso de Cossio de Relatos del Ateneo de 
Sevilla 2008

✔ Fiter i Rosell de novel·la 2006

✔ Ciudad de Getafe de novel·la 2006

✔ Valldaura de novel·la breu – Memorial Pere 
Calders 2006

✔ Sant Celoni de novel·la 2005

Actualment podem trobar al mercat els seus llibres 
publicats:

• El castell del doctor Franchini

• Títulos robados

• Un pare possible

• El món líquid

• Has marxat sense avisar

• Parcel·les habitades

• El guardián de las hogueras

• El Taxidermista

Divendres 10 de febrer a les 18:30, a la sala d'actes 
de la nostra Biblioteca Municipal, en Lluís va fer la 
presentació  del  seu  darrer  llibre: El  castell  del  
doctor Franchini, el primer llibre que ha fet per al 
públic  infantil.

Hi havia gran quantitat de públic menut

Ens  va  explicar  que  ell  volia  fer  un  llibre 
d'aventures per a nens, però volia que fos actual, 
amb aventures viscudes per nens d'avui en dia i per 
això va decidir fer el llibre explicant una història 
que  passés  en  un  poble  que  s'assemblés  al  seu 
poble,  que  els  nens  anessin  a  l'escola  que 
s'assemblés al Col·legi Sant Baldiri i que visquessin 
aventures semblants a les ell havia viscut.

A la  presentació del llibre l'acompanyaven el seu 
amic i escriptor Joan Pau Hernàndez i Neus Agustí 
editora i ex-alumna de l'INS Lliçà.

Moment de la presentació

Ens  van  llegir  uns  capítols  dels  llibres  i  a 
continuació ens van fer un comentari sobre el llibre 
i les seves il·lustracions.

Personalment, em va agradar molt perquè de fet 
mai havia anat a una presentació d'un autor. I del 
llibre,  dels  capítols  que  ens  van  llegir,  em  van 
impactar molt, perquè surt el meu poble. Crec que 
quan tingui l'oportunitat de llegir-me'l, ho faré.

Informació 
Si  voleu  més  informació  sobre  en  Lluís  Oliván 
entreu  al  seu  web  on  hi  ha  penjat  un  grapat 

d'informació sobre els seus llibres,  crítiques, la 
seva biografia i altres enllaços molt interessants: 
http://www.lluisolivan.com/

Que la gaudiu!!!

http://www.lluisolivan.com/

