
 
 
 

 
 
 
A menys de tres mesos de la celebració del V Festival de Novel·la negra del Garraf 
Cubelles Noir, tornem amb ganes de gresca i us avancem notícies de l’esdeveniment:  Podeu 
anotar-ho a l’agenda, ja que com ja ve sent habitual, la cinquena edició del nostre festival es 
durà a terme el tercer cap de setmana d’agost, del 19 al 22.  
  
Entre els temes a parlar tindrem l'homenatge que teníem pendent al mestre John le Carré, en 
record a la seva obra, amb especialistes com en José Luis Caballero, qui ens explicarà el més 
destacat de la seva vida i creació literària.  
  
En referència a afers succeïts a  Cubelles, parlarem de la història del nostre castell i les llegendes 
que amaga, amb especialistes locals. No faltaran els afers literaris, ànima del nostre 
esdeveniment, per això volem parlar amb gent com: Benito Olmo, Irene Solanich, Fernando 
Martínez Laínez o Miguel Sáez Carral.  
 

Xerrarem de Quina relació hi ha entre les novel·les negres i les policíaques, de la psicologia 
dels crims que ens agafen de prop, amb Toni Muñoz i Carlos Quílez, de violència de gènere a 
les novel·les, de què pensen els criminals del món digital o de la traducció de llibres, entre 
altres coses.  
 



A més s’entregarà per sisena vegada el premi a la Millor novel·la negra escrita per una dona en 
català i castellà, i el premi al Personatge històric de gènere negre  al detectiu Bellón  de Julián 
Ibáñez, qui vindrà a recollir el premi en persona.  
 

També un any més el públic familiar podrà gaudir d’una nova Gimcana Detectivesca per 
esbrinar un crim relacionat amb un Guardia Civil molt nostre de la mà dels amics del Grup de 
Teatre de Casal de Cultura de Cubelles.  
 

També, com cada any, tenim nou logo amb samarretes, ja a la venda, i aviat us farem 
presentació del cartell ambdós dissenyats pel prestigiós dibuixant cubellenc Jou Monsó. 
 
Sempre complint amb les mesures dictades pel Procicat en el moment de la celebració del 
festival. 
 
 
Més informació: Mar Ibáñez – Premsa i comunicació. 

cubellesnoir@gmail.com  

636 34 55 40 

www.cubellesnoir.com 
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