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Jornades sobre narrativa de genere negre

13

14

15

Dimecres

  Violencia institucional 
   19 h · Aula de Cultura
   INAUGURACIÓ Quan qui t’ha de protegir és el dolent 
   20:30 h · CineBaix
   CINEMA Passi del documental “La cifra negra” d’Ales Payá 

dijous

  el teu vei 
es un criminal 
   19 h NOVEL·LA · Marató d’autors negres catalans.
   20 h MASTERCLASS · Mestres cinèfils del crim:
   De Palma, Scorsese i Tarantino. 

divendres

  realitat i 
ficcio mortal 
   19 h NOVEL·LA · El futbol: una passió mortal
   19:45 h RECITAL · Paraules de mort  
   20:15 h CINEMA · Curts negres 
   20:30 h GASTRONOMIA · Sopar de tapes i
   vins negres (Preu: 15€ - inscripcions a la secretaria de l’Ateneu).
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19:00 h NOVEL·LA – Marató d’autors negres catalans.
“Carnada” de Pep Prieto (Bridge).
“La reina de diamantes” Diversos autors (Llibres del Delicte).
“Olot: crònica d’un segrest” de Jacinto Vicente (Edicions Xandri).
“Invisibles” de Graziella Moreno (Alrevés)

20:00 h MASTERCLASS – Mestres cinèfils del crim: 
De Palma, Scorsese i Tarantino. 
Analitzem les pel·lícules més sanguinàries dels darrers 50 anys
          amb tres representants del millor cinema negre nord-americà.
 Xerrada a càrrec de Igansi Juliachs, JR Armadàs i Pep Prieto.

19:00 h INAUGURACIÓ – Quan qui t’ha de protegir és el dolent 
Amb Ales Payá, Raquel Gámez i Toni Muñoz que presentaran respectivament 
el documental “La cifra negra” i els llibres “El CIE o la il·legalitat institucional” 
(Llibres del delicte) i “Solo tu me tendrás” (Planeta).

20:30 h CINEMA – Projecció del documental “La cifra negra de la violencia 
institucional” d’Ales Payá a CineBaix (84’).  

19:00 h NOVEL·LA – El futbol: una passió mortal
“El futbol és així” de diversos autors (Edicions Xandri) 
“L’últim defensa” de Jordi Agut (Pagès Editors) 
“Sang culé” de Jordi Pijoan-López (Llibres de l’Índex)

19:45 h RECITAL – Paraules de mort  
Breus minuts de lectures negres amb veu femenina.
Texts triats i llegits per Irene Solanich, Aida Montoya i Dones amb veu.     

20:15 h CINEMA – Projecció de curts de trama negre 
“L’escarbat al final del carrer” de Joan Vives (20’)
“Clandestí” de JR Armadàs i Ivan Mulero (10’)

21:00 h GASTRONOMIA – Sopar de tapes i vins negres 
Empanada negra (de morcilla i poma caramel·litzada) 
Cors verds (cors de carxofa d’El Prat) 
Cors estofats (cors de pollastre estofats i amb ceba) 
Costelles d'Adan (costelles de porc al forn)
Postres: fruites enfilades (broqueta de fruites de temporada amb xocolata fosa)
Preu: 15 €. Reserves a la secretaria de l’Ateneu.

Arriba la Quarta Edició dels Vespres Negres de Sant Feliu, unes jornades per entrar en contacte amb la 
narrativa negra. Un gènere que avui dia atreu moltíssims lectors i que està dinamitzant la indústria editorial, 
que aporta a la literatura una mirada crítica de la societat en què vivim. La narrativa negra ha sabut reflectir, 
en una societat en crisi, els mecanismes del poder, de l'explotació i de la violència.
Amb aquesta edició la nostra ciutat figura ja, gràcies a aquestes jornades, com a referència entre les 
poblacions que promouen aquest tipus de cultura literària.


