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PROGRAMA D’ACTES

Dies previs: divendres 17
10,20 h. IES Joan Amigó i Callau: Taula rodona: Literatura criminal: De la infantil i juvenil a la d’adults. En molts 
contes infantils hi és present el dolent, sovint en forma de llop, drac o bruixa. Les novel·les de més èxit per a joves 
són sovint les detectivesques. Què cal fer perquè aquesta tendència lectora cap al gènere criminal tingui 
continuïtat a l’edat adulta? 
Amb Margarida Aritzeta (escriptora i professora), Jaume Benavente (escriptor) i Lluís Llort (escriptor i periodista).

19,00 h. Sala polivalent de l’Antic Hospital: Presentacions creuades de novetats criminals:
‘Els crims del convent’ de Salvador Balcells (Gregal)  
‘Quan la mort és la vida i la vida és la mort’ de David Cordero (Gregal) 
‘No n’estiguis tan segur’ de Llort (Crims.cat) 
‘Els bessons rere la finestra’ d’Esther Vila (Gregal) 
Moderadora: Ramona Solé (www.tumateix-llibres.blogspot.com.es)

Presentació del recull de relats criminals ‘Assassins de Ponent’ (Llibres del Delicte). 
A càrrec de Ramona Solé (coordinadora i prologuista).

Primer assassinat d’un ampolla de vi. Tast de vins de la DO Conca de Barberà.

Dies previs: dimecres 22

19,00 h. Sala Josep M. Poblet de la Biblioteca de Montblanc: Presentació del Festival EL VI FA SANG, a càrrec 
de Josep M. Vallès (coordinador general) i Jordi Torre, regidor de Cultura de l’ajuntament de l’Espluga de Francolí. 

Josep M Rovira (director de Cultura i Paisatge) presenta el llibre de Salvador Balcells ‘Procés enverinat’. 
(Amb la col·laboració de l’Associació Literària Escarritx de Montblanc i dels clubs de lectura de la comarca)



Divendres 24 (primer dia del Festival)

19,00 h. Sala d’actes del Celler Cooperatiu: Inauguració del Festival a càrrec d’autoritats i organitzadors. Lectura 
del Manifest 2017 dels Festivals de Novel·la Negra i Criminal. 

Brindis inaugural amb vins del celler.

19,30 h. Sala d’actes del Celler Cooperatiu: Taula rodona: El costat fosc en literatura criminal
Hi ha una narrativa relacionada amb el terror, amb costums i creences màgiques, exorcismes de dimonis, 
mitologia, fantasia... Fins a quin punt les podem considerar novel·les criminals? Com es tracten aquest temes en el 
gènere negre i policíac?
Amb Joan Maria Arenas (escriptor), Pep Coll (escriptor i professor), Toni Hill (escriptor) i Jordi Pijoan-López 
(escriptor). Moderador: Salvador Balcells (escriptor i comissari del Festival) 

20,30 h. Sala d’actes del Celler Cooperatiu: Presentacions creuades de novetats criminals:
‘No abandonis quan el rastre és calent’ de Xavier Álvarez Llaberia (Amsterdam) 
‘Temps de rates’ de Marc Moreno (La Magrana/RBA)  
‘Tros’ de Rafael Vallbona (Pagès editors) 
‘Els ossos soterrats’, de Silvestre Vilaplana (Crims.cat)  
Moderadora: Montse Sanjuan (www.kweilan.blogspot.com.es)

21,30 h. Restaurant Simó de Palau: Sopar inaugural (inscripció prèvia)

23,00 h. Restaurant Simó de Palau: Combat de boxa literari. Jordi Llavina (escriptor, poeta i crític literari) contra 
Jordi Fernando (editor, escriptor i filòleg). Àrbitre: Salvador Balcells. Temàtica del combat: Pot ser alta literatura el 
gènere criminal? O és més aviat un subgènere?

22,00 h. Teatre Folch i Torres del Casalet: Cinema criminal: Selecció de curtmetratges catalans, presentat per la 
revista El Cinèfil.



Dissabte 25 (segon dia del Festival)

09,00 h a 10,30 h. Carrers de l’Espluga: Els autors presents visiten les botigues col·laboradores que exhibeixen 
aparadors temàtics dedicats als llibres que es presenten en el decurs del Festival.

10,30 h. Museu de la Vida Rural: Presentacions creuades de novetats criminals:
‘La filla esborrada’ de Margarida Aritzeta (Capital Books) 
‘Procés enverinat’, de Salvador Balcells (Meteora)  
‘L’imperi del lleons’, de Sebastià Bennasar (Crims.cat) 
‘A la seva pell’, de Raquel Gámez Serrano (Llibres del Delicte) 
‘Mans negres’ de Jordi de Manuel (Pagès Editors) 
Moderadora: Mònica Llorente (www.elllocdelcrim.cat)

12,00 h. Museu de la Vida Rural: Tast de vins de la DO Conca de Barberà

12,30 h. Museu de la Vida Rural: Taula rodona: El gènere negre i policíac al cinema i a la televisió
Ambivalència moral, violència criminal i situacions contradictòries han conformat històricament l’anomenat cinema 
negre. Sovint a partir de guions basats en novel·les. Encara és així? Podem fer a Catalunya pel·lícules i sèries 
televisives de temàtica criminal que tinguin èxit aquí i a fora?
Amb Àlex Gorina (crític i estudiós de cinema), Mireia Llinàs (escriptora i guionista, vocal de Guionistes Associats de 
Catalunya), Isona Passola (productora, guionista i directora, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català) i Oriol Paulo 
(director i guionista de Nit i Dia). Moderadora: Fàtima Llambrich (periodista, autora de ‘Sense cadàver’ (Ara Llibres)

14,00 h. Restaurant Art (i altres restaurants de l’Espluga de Francolí): Dinar criminal. Menús especials amb motiu 
del Festival (inscripció prèvia per al dinar del restaurant Art)

16,30 h. Estació i carrers de l’Espluga: Ruta literària ‘Un crim impune’ pels escenaris reals de la novel·la 
‘L’escanyapobres’ de Narcís Oller (1ª part) Guiatge: Margarida Aritzeta i Josep M. Vallès (inscripció prèvia)

17,15 h. Museu de la Vida Rural: Presentació de Montblanc Vila del Llibre 2017, a càrrec d'Enric Bono, director, i 
de Jordi Albalat, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Montblanc.



17,30 h. Museu de la Vida Rural: Presentacions creuades de novetats criminals: 
‘Memòria d’un crim’, d’Alexandra Cuadrat (Apostroph). ‘Cendra’, de Sílvia Mayans (Pagès Editors) 
‘Massa mares per a un fill’, de Dora Muñoz (Llibres del Delicte). ‘No escatimeu el flit’, de Pop Negre (Crims.cat) 
‘El somriure de Darwin’ d’Anna Maria Villalonga (Llibres del Delicte)
Moderadora: Mercè Llorente (www.elllocdelcrim.cat)

18,15 h. Museu de la Vida Rural: Tast de vins de la DO Conca de Barberà

18,30 h. Museu de la Vida Rural: 
Maria-Antònia Oliver presenta la reedició del seu llibre ‘Estudi en lila’ (La Magrana/RBA)
John Banville presenta el darrer llibre de Benjamin Black: ‘Fins i tot els morts’ (Bromera) 

19,00 h. Museu de la Vida Rural: Signatura de llibres per part dels autors
Intermedi musical amb el duet Sergi Esparza-Borja Moll

19,15 h. Museu de la Vida Rural: Acte de lliurament premis El Vi Fa Sang. Presentat per Josep M Rovira; 
Traduccions català/anglès-anglès/català per Montserrat Vallès.
Lliurament del premi Nacional El Vi Fa Sang a Maria Antònia Oliver
Glosa de la guardonada a càrrec de Joan Rendé i Margarida Aritzeta

Lliurament del premi Internacional El Vi Fa Sang a John Banville (Benjamin Black)
Glosa del guardonat a càrrec de Salvador Balcells i Eduard Castanyo (traductor de Banville)

20,15 h. Celler Vidbertus: Sopar literari, amb tapes i vins del celler (inscripció prèvia)

22,00 h. Teatre del Casal de l’Espluga: GALA NIT NEGRA I CRIMINAL. Presentada per Òscar Callau
Lliurament dels premis El Vi Fa Sang als guanyadors del I Concurs Juvenil de Relats
Lliurament dels premis El Vi Fa Sang als guanyadors del III Concurs de Relats

Homenatge a Josep M. Poblet. Glosa a càrrec del seu biògraf Jaume Ferrer

Teatre: ‘Paralelo 1934’, de Josep M. Poblet. Basat en la novel·la ‘Un crim al Paralelo’ de Rafael Tasis, a càrrec 
del grup de teatre El Vi Fa Sang.



Diumenge 26 (tercer i últim dia del Festival)

10,15 h. Celler Vidbertus: Josep Torrent presenta ‘996’ (Crims.cat), novel·la inspirada en un dels vins del celler.

10,30 h. Celler Vidbertus: Taula rodona: Atura’t, malfactor!. Models de llengua al gènere criminal
Llengua culta? Català estàndard? Argot tradicional? Castellanismes? Els registres lingüístics, un problema a l’hora 
de novel·lar en català. I en el món real de policies i delinqüents, quin model de llengua s’usa?
Amb Rafa Melero (escriptor i mosso d’esquadra), Pau Vidal (escriptor, traductor i lingüista) i Anna Maria Villalonga 
(escriptora i professora UB). Moderador: Joan Rendé (escriptor i professor d’escriptura)

Tast de vins del celler.

11,30 h. Bosc de Poblet: Ruta literària ‘Un crim impune’ pels escenaris reals de la novel·la ‘L’escanyapobres’ 
de Narcís Oller (2ª part) Guiatge: Margarida Aritzeta. (Inscripció prèvia. Places limitades)

12,00 h. Plaça de l’Església: Espectacle infantil i joc de pistes. A càrrec de SAC Espectacles.

12,30 h. Celler Rendé Masdéu: Presentacions creuades de novetats criminals. Amb tast de vins del celler
‘L’últim defensa’ de Jordi Agut (Stonberg Editorial) 
‘L’Oliwier H’ de Gemma Artasu, (Ònix Edicions) 
‘Operació Judes’ de Jordi Solé (Columna) 
‘Metròpoli’, de Flavio Soriga. Traducció: Pau Vidal (Crims.cat) 
‘La mort sense ningú’ de Jordi Tiñena (Llibres del Delicte) 
Moderadora: Rosa Querol (www.muchomasqueunlibro.com) 

14,00 h. Restaurant El Gatim: Dinar de cloenda del Festival (inscripció prèvia)

18,30 h. Teatre del Casal de l’Espluga: Cinema criminal català: ‘La propera pell’, d’Isaki Lacuesta i Isa Campo - 
Premis Gaudí 2016 a la millor pel·lícula, millor guió i millor actriu. Aquesta sessió es fa amb la col·laboració de la 
revista El Cinèfil.
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ESCENARIS EL VI FA SANG 
A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

1- OFICINA D’INFORMACIÓ 
2- INSTITUT JOAN AMIGÓ I CALLAU
3- SALA POLIVALENT ANTIC HOSPITAL
4- CELLER COOPERATIU
5- RESTAURANT SIMÓ DE PALAU
6- TEATRE FOLCH I TORRES DEL CASALET
7-MUSEU DE LA VIDA RURAL
8-RESTAURANT ART
9-ESTACIÓ DE L’ESPLUGA
10-CELLER VIDBERTUS
11-CASAL DE L’ESPLUGA
12- PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
13 - CELLER RENDÉ I MASDÉU
14 - RESTAURANT EL GATIM
15 - LLIBRERIA INDEX

direcció
Montblanc



- Dissabte matí i tarda i diumenge matí, davant de la   
 llibreria Índex:  Mercat de novel·la criminal.
-  A les presentacions, parada de venda dels llibres que   
 es presenten, amb signatura dels autors.
-  La setmana del Festival, aparadors al·lusius al gènere  
 criminal a les botigues de l’Espluga.
-  Concurs popular: Trobar l’arma del crim amagada a   
 cada aparador. 

-  Totes les activitats del festival, excepte els àpats i el   
 teatre, són d’accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament  
 dels respectius espais.  
-  Preu de l’entrada per a la GALA TEATRAL del    
 divendres 25  al Casal de l’Espluga: 10 euros  

Informació i inscripcions prèvies:
M. Pilar Garrell - Ajuntament de l’Espluga de Francolí
Telèfon: 977 870 005 - 689 240 650
pgarrell@esplugadefrancoli.cat


