
 
 

El 26 de juliol s'ha presentat el I Festival de Novel·la Negra del 
Garraf Cubelles Noir , a celebrar el 19 20 i 21 d'agost de 2016 a 
Cubelles , per part del seu comissari Xavier Borrell  a la Fàbrica 
Moritz  amb la presència d'autoritats, escriptors, lectors i aficionats 
al gènere.  

S'ha donat a conèixer el programa, el cartell , els patrocinadors i les 
candidates a millor novel·la negra escrita per una dona el 2015  
tant en castellà com en català .  

Programa complet: 

Programa Cubelles Noir 2016 

 

Divendres  19  d’agost  al  Centre Social 

19:00  h Inauguració  del  Festival  per  part  de  les autoritats  locals  amb  xerrada  del 

comissari Xavier Borrell, de la regidora de cultura Ester Pérez Massana i de 

l’Alcaldessa Rosa Fonoll, on es presentarà el programa i es llegirà el manifest contra la 

violència de gènere. 

19:30 h Taula rodona sobre la Corrupció Inmobiliaria i la novel·la negra amb: José 

Vaccaro, Jordi Ledesma, Javier Hernández i Javier Abásolo. Modera Xavier Grau 

20:30 h Còctel de benvinguda  

 

Dissabte 20  d’agost  al  Centre Social. 

12:00 h Debat sobre Crims a Cubelles per part de la gent CEB d’Amics del castell 

Modera Yoli García 

13:00 h Taula rodona Negre, Negro, Noir Black sobre la diferencia entre novel·la negra 

catalana i la de la resta de l’estat o la europea. Integrants Josep Camps, José Manuel 

Sánchez, Marc Moreno, Joanjo Garcia i Empar Fernández modera Laura Gonzalez 



18:00 h Projecció i conferencia sobre la influencia de la novel·la negra a la publicitat 

per Paco Bescós (Escriptor i publicista)  

19:00 h Taula rodona Virtual Black sobre les noves tecnologies i les xarxes socials 

amb Pere Cervantes, Rafa Melero, Graziella Moreno,  i Anna Maria Vilalonga. Modera  

Angelique Pftizner 

20:00 h Xerrada de Ernesto Mallo i Cristina Manresa al centre social. 

La novela social y política de nuestra era: realidad y ficción. Se trata de una 
conferencia a dos voces dictada por la Comisaria Cristina Manresa, de Mossos 
d’Esquadra y el escritor Ernesto Mallo. La misma versa sobre la novela policíaca como 
la novela social y política de nuestra época. El crimen como resultado de las 
relaciones sociales y síntoma emergente de las comunidades. Las sociedades 
definidas por el tipo de criminales que produce. La novela, tratándose de ficción al no 
tiene que justificar sus aseveraciones ni sus fuentes de información, quedando de ese 
modo libre para contar aquello que otros medios no pueden. La influencia cruzada 
entre el crimen real y el crimen de ficción. 

 

21:00 h Sopar d’entrega de premis al Pati de ponent del Castell de Cubelles 

 

Diumenge  21  d’agost  al  Centre Social 

11:00 h Gimcana detectivesca al centre social amb nosaltres d’actors a càrrec de 

Vicente Corachán. 

13:00 h Taula rodona sobre Cinema negre amb Cristina Brondo, Diego Yaker, Nacho 

Cabana i Karina Tiznado. Modera Isa Najas. 

18:00 h Taula Rodona Del negre al Gris sobre els diferents estils literaris del gènere 

negre al llarg dels anys amb Paco Gómez Escribano, Javier Hernández, José Javier 

Abásolo y José Luis Muñoz. Modera Xavier Borrell.  

19:00 h Xerrada Comics negres sobre El món noir al còmic a càrrec del escriptor i 

guionista Sergi Álvarez. Modera Lolo García 

20:00 h Taula Rodona Més enllà de límit sobre els límits de la violència en la novel·la 

negra amb Ricardo Bosque, Angelique Pfitzner i José Ramón Gómez Cabezas 

Modera Vicente Corachán 

21 h Clausura i balanç de l’acte per part dels dirigents i membres de la junta amb la 

intervenció d’algú de l’ajuntament. Seguidament farem brindis amb cava. 

 

 



 

Nominades a millor novel·la negra escrita per una dona en català en 2015: 

 

Esperança Camps per La cara B 

Elena Torres Girbau per La puta d’oros 

Montse Sanjuán per El misteri del bressol buit 

Margarida Iratzeta per L’amant xinés 

 

Nominades a millor novel·la negra escrita per una dona en castellà en 

2015: 

 

Berna González Harbour per Los ciervos llegan sin avisar 

Graziella Moreno per Juegos de maldad 

Dolores Redondo per Ofrenda a la tormenta 

Susana Hernández per Cuentas pendientes 

 

El premi es fallarà i entregarà el 20 d’agost a les 21 h. al Pati de Ponent 

del Castell de Cubelles en un acte obert al públic seguit d’un brindis sopar. 

 

Més informació y descàrrega de material: www.cubellesnoir.com 

Xavier Borrell 695544987 

Mar Ibañez 636345540 

Agustí Argimond 606556161 

e-mail: prensa@cubellesnoir.com  

 

 


