
EL VI FA SANG,      FESTIVAL INTERNACIONAL DE NOVEL·LA CRIMINAL EN CATALÀ DE L’ESPLUGA DE
FRANCOLÍ (CONCA DE BARBERÀ)

 
 
 
programa
 
 
Jornades prèvies:
 
Dimarts 28 d’abril
 
19,00 h. A la Biblioteca:
Presentació del llibre ’La memòria del cor’ de Xavier Torrents (Publicacions UAB). 
 
Dimecres 29 d’abril
 
19,00 h. A la Biblioteca:
Presentació dels llibres ‘La sergent Anna Grim’ de Montse Sanjuan (Pagès Editors) i ‘Cap llàgrima sobre la tomba’
de Sílvia Mayans (Pagès Editors). 
 
Dijous 30 d’abril
 
18,00 h. A la Fassina Balanyà:
Presentació dels llibres “Males arts” d’Albert Gassull (Empúries-62) i ‘La nit de Damballah’ de Jordi Solé 
(Columna-62).
 
19,30 h. Carrers de l’Espluga:
Batucada popular anunciant el Festival
 
 
Divendres 1 de maig 
 
Tot el dia. A la plaça de l’Església i/o baixos de l’antic Hospital:
Mercat de novel·la negra i policíaca.
 
10,45 h. Al Museu de la Vida Rural:
Inauguració del Festival amb presència d’autoritats i organitzadors.
 
11,15 h. Al Museu de la Vida Rural:
'Homenatge a tres pioners del gènere en català (Rafael Tasis, Manuel de Pedrolo i Jaume Fuster)'
Conductors de l'acte: Salvador Balcells (escriptor i comissari del Festival) i Àlex Martin Escribà (director de 
Crims.cat, professor Universitat de Salamanca).
Amb intervencions de Rafael Tasis Ferrer (fill de Rafael Tasis), Carles Molins (Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana) i Josep Vallverdú (escriptor).
 
12,15 h. Al Museu de la Vida Rural:
Taula rodona: 'La novel·la criminal en català, avui'
Rafael Vallbona (periodista, escriptor i professor Blanquerna), Sebastià Benassar (escriptor i periodista) i Anna 
Maria Villalonga (professora UB, escriptora i estudiosa del gènere).
Moderador: Joan Rendé (escriptor, periodista i vinater)
 
13,15 h. Al Museu de la Vida Rural:
Tast de vins de la DO Conca de Barberà
 
16,30 h. Al Museu de la Vida Rural:
Taula rodona: 'El personatge a les novel·les criminals'
Margarida Aritzeta (escriptora i professora URV), Jaume Benavente (escriptor), Marta Banús (escriptora) i Lluís 
Bosch (escriptor). 
Moderador: Salvador Balcells (escriptor i promotor cultural).



 
 
 
18,00 h. Al celler Rendé Masdéu:
 Presentació dels llibres ‘El franctirador’ d’Albert Pijuan (Angle Editorial),  ‘La casa dels intercanvis’ d’Albert Musa 
(Angle Editorial) i ‘Puta pasta’ d’Emili Bayo (La Magrana-RBA) guanyador del premi Crims de Tinta 2015.
 
 
19,30 h.  Al celler Vidbertus:
Presentació dels llibres ‘Rafael Tasis novel·lista policíac’ d’Àlex Martin Escribà (AlRevés), “On mai no creix l’herba’
de Sebastià Benassar (Crims.cat-AlRevés) i altres novetats de la col·lecció Crims.cat.
 
 
Dissabte 2 de maig
 
11,00 h.  Al Casalet:
Taula rodona 'Trames criminals i independència de Catalunya'
Jordi Pijoan (escriptor), Núria Cadenes (escriptora, llibretera i política) i Jordi de Manuel (escriptor i professor).
Moderador: Jordi Cervera (escriptor i periodista).
 
12,00 h. Al Casalet:
Taula rodona: Col·leccions específiques de gènere criminal, si o no?'
Jordi Canal (director de la biblioteca La Bòbila de l’Hospitalet de Ll.), Àlex Martin Escribà (director de Crims.cat, 
professor Universitat de Salamanca), Jordi Fernando (editor de Meteora) i Josep Gregori (editor de Bromera).
Moderador: Josep Maria Rovira (editor, gestor cultural i comunicador)
 
13,30 h. Al Celler Cooperatiu:
Presentació dels llibres ‘La dona de gris’ d’Anna Maria Villalonga (Llibres del Delicte), ‘L’amant xinès’ de 
Margarida Aritzeta (Llibres del Delicte) i altres novetats de Llibres del Delicte.
 
16,30 h. Al Casalet:
Taula rodona: 'La traducció al català (i del català) de novel·la criminal'
Pau Joan Hernàndez (traductor), Pau Vidal (traductor i escriptor) i Dolors Udina (traductora).
Moderador: Sebastià Benassar (escriptor i periodista).
 
18,00 h. A la Fassina Balanyà:
Presentació dels llibres ‘La música dels camaleons’ de Jordi Cervera (Editorial Bromera), ‘Ordres sagrades’ de 
Benjamin Black (Editorial Bromera), Dibuix a les fosques’ de Jaume Benavente (Editorial Meteora) i ‘La trampa’ de
Teresa Juvé (Editorial Meteora).
 
 
Diumenge 3 de maig
 
A partir de les 11,00 h. Al Casalet:
 
-Reconeixement i homenatge a un autor internacional de novel·la criminal per la seva obra traduïda al català (El 
nom de l’escriptor s’anunciarà pocs dies abans de l’acte).
 
-Lliurament de premis del concurs literari 'Un cas criminal en cinc versions'
 
-Lliurament del 1er. premi EL VI FA SANG a un autor català per la seva obra (El nom de l’escriptor s’anunciarà 
pocs dies abans de l’acte).
 
-Reconeixement a autors vinculats al territori
 
13,30 h. Al Casalet:
 
-Cloenda del Festival amb presència d’autoritats i organitzadors.
-Assassinat d’una ampolla de vi. Tast de vins de la DO Conca de Barberà



 
 
 
Notes:
 
-En diversos actes del Festival hi podrà haver breus accions teatrals al·lusives i inesperades.
 
-Totes les presentacions de llibres aniran acompanyades de tast de vins.
 
-Algunes nits de la setmana del Festival, hi haurà sessions de cinema negre i música de jazz que s’anunciaran 
poportunament.


