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Vilassar de Noir neix amb la voluntat d'explicar i analitzar el gènere 
negre des de les diferents manifestacions artístiques: literatura, còmic, 
cinema, teatre, i la música. 
 

Vilassar de Noir pretén esdevenir un punt de trobada entre els autors de 
gènere negre i els afeccionats que segueixen els seus treballs. Contribuir a 
la visibilitat de la literatura i el cinema negre nacional i generar debats 
al voltant de temes recurrents del gènere amb les aportacions dels autors 
més importants del panorama actual.  

 

Vilassar de Noir vol posar a disposició dels amants de la literatura i 
el cinema negre els principals autors literaris i directors de cinema, 
partir de la participació en xerrades, taules rodones i presentacions de les 
seves obres.  Fer accessibles aquests autors mentre es contribueix al debat 
d’un gènere en expansió que aspira a descriure la nostra societat i que 
compta sempre amb una mirada crítica al món que ens envolta. Conèixer la 
visió dels creadors a través de les seves obres i fomentar el pensament 
crític en els amants del gènere. Fomentar la lectura i l’amor pels llibres, 
la literatura, el cinema i la música a través d’obres d’interès i de 
qualitat. 

 
Gràcies a la feina d’algunes editorials, escriptors, llibreters i mitjans de 
comunicació, el gènere negre en català i en castellà guanya lectors dia a 
dia. Es tracta de seguidors fidels del gènere, entesos i amb ganes 
d’aprofundir tant en la literatura negra com en les diferents manifestacions 
d’un gènere en expansió que necessita canals de difusió potents per 

compartir tot el que s’està fent relacionat amb el gènere negre.  Vilassar 
de Noir vol fer visible tot aquest treball i arribar a un públic més 

ampli. Anar més enllà dels llibres i la literatura i crear una massa crítica 
capaç de valorar el gènere negre en tota la seva magnitud. 
 
Els festivals són una extraordinària oportunitat per esdevenir un punt de 
trobada accessible i amable entre autors, directors, actors i afeccionats al 
gènere, sobretot a partir de xerrades, taules rodones i presentacions amb 
els principals autors nacionals.  

 
És partir de la implicació de l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, 
i de tot el seu govern amb la cultura i la seva clara voluntat de dinamitzar 
l’activitat cultural a Vilassar de Mar i de tota la zona costanera del 
Maresme,  que sorgeixen converses amb Marc Moreno, editor de Llibres del 
Delicte, editorial especialitzada en novel·la negra en català, per crear un 
esdeveniment que aglutinés les diferents manifestacions del gènere negre, 
com la literatura, el cinema, el teatre i el còmic. La connexió entre totes 
les parts va ser immediata i des del primer moment la passió per 

desenvolupar un festival a l’alçada ha estat el motor que ha empès la feina. 
 

Vilassar de Noir vol ser un esdeveniment que representi Vilassar de Mar 
al món de la creació i l’art, a més de fomentar l’activitat literària i 
lectora i descobrir al públic les virtuts d’un gènere que compta amb una 
rica activitat al país. 
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programa 
 
 
 

Divendres 11 novembre 
 
 
 19.00 h Inauguració 

A càrrec de Damià Clot, Alcalde de Vilassar de Mar i Marc Moreno, comissari 
de Vilassar de Noir | Sala Cultural Maria Roser Carrau 
 

 19.20 h Taula rodona “Entre judicis i presons” 
Es publica  poca literatura relacionada amb judicis i presons. Per què?  Què 
 pretén l’autor amb aquesta  temàtica? Quin món desconegut obre als lectors? 
Participants: Carlos Quílez, Fàtima Llambrich, Graziella Moreno i Raquel 
Gámez Serrano. Moderador: Lluís Reales |  Sala Cultural Maria Roser Carrau 
 

 20.30 h Taula rodona: La normalitat en trames anormalment negres 
Personatges completament normals protagonitzen històries negríssimes. La 
versemblança del gènere camina en aquesta direcció? Participants: David 
Marín, Josep Camps, Lluís Llort, Vicent Sanz i Carles Mentuy. Moderadora: 
Silvia Cantos | Sala Cultural Maria Roser Carrau 
 

 21.30 h Cinema: Pel·lícula “Callback” 
En Larry (Martín Bacigalupo) és un fervent cristià evangèlic que viu a Nova 
York i treballa com a mosso de mudances, tot i que la seva gran aspiració és 
convertir-se en actor professional d’anuncis publicitaris. Viu immers en una 
solitària rutina de trasllats en cases alienes, disputes amb el seu cap 
(Larry Fessenden) i continus càstings, a l’espera d’una oportunitat. La seva 
sort sembla canviar el dia que Alexandra (Lilli Stein) entra en la seva 
vida, però, aviat les coses començaran a torçar-se. Cada vegada més… 
Director: Carles Torras | Sala Cultural Maria Roser Carrau 
 
 
 
 

Dissabte 12 novembre 
 
 
 10.30 h Tertúlia Endrapallibres i contacontes 

“Inspector Sito” Toni G. Iturbe presenta les aventures de l’Inspector Sito 
en una conversa amb Mireia Martínez i posterior lectura. | Sala Cultural 
Maria Roser Carrau 
 

 11.00 h Xerrada “De la novel·la al còmic” 
Daniel Estorach i el dibuixant Julian expliquen el procés de convertir la 
novel·la ‘Hoy me ha pasado algo muy bestia’ en un còmic. | Sala Cultural 
Maria Roser Carrau 
 

http://www.vilassardenoir.com/autors/carlos-quilez/
http://www.vilassardenoir.com/autors/fatima-llambrich/
http://www.vilassardenoir.com/autors/raquel-gamez/
http://www.vilassardenoir.com/autors/david-marin-rubio/
http://www.vilassardenoir.com/autors/david-marin-rubio/
http://www.vilassardenoir.com/autors/josep-camps/
http://www.vilassardenoir.com/autors/lluis-llort/
http://www.vilassardenoir.com/autors/vicent-sanz/
http://www.vilassardenoir.com/autors/carles-mentuy-pijoan/
http://www.vilassardenoir.com/autors/antonio-g-iturbe/
http://www.vilassardenoir.com/autors/daniel-estorach/
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 12.00 h Tertúlia negra: Noves dames del crim 
Club de lectura conduït per l'escriptota Raquel Picolo on comentaran l'obra 
"Noves dames del crim" amb la coordinadora del recull, Anna Maria Villalonga 
i la mateixa Raquel Picolo, autora d'un dels relats. | Espai Cultural Can 
Bisa 
 

 12.00 h Primera roda de presentacions 
Participants: Rafa Melero, Dora Muñoz, Albert Figueras i Salvador Balcells. 
Moderadora: Montse Sanjuan. | Sala Cultural Maria Roser Carrau 
 

 13.00 h Segona roda de presentacions 
Participants: Màrius Serra, Ramona Solé, Alexandra Cuadrat i Xavier Álvarez 
Llaberia. Moderadora: Marta Esparza. | Sala Cultural Maria Roser Carrau 
 

 16.30 h, 18.00 h i 19.00 h TEATRE Misteriós assassinat a Can 
Bisa. Companyia La Tropa  

Tres famosos detectius de novel·la: Sherlock Holmes, Hèrcules Poirot i Petra 
Delicado són convocats per investigar un crim que encara no s’ha comès. 
Tenen 15 minuts per resoldre-ho, però el final és variable, segons el que 
triïn els espectadors. | Espai Cultural Can Bisa 
 

 17.00 h Taula rodona “Barrejant novel·la negra i històrica”  
Les connexions entre el gènere negre i l’històric han proporcionat obres 
magnífiques aplicant fórmules de l’un en l’altre. Com ho fan els autors per 
aconseguir aquesta hibridació de manera natural? Participants: Maria Carme 
Roca, Martí Gironell, Toni Hill i Llorenç Capdevila. Moderador: Ramon 
Castelló. | Sala Cultural Maria Roser Carrau 
 

 18.15 h Taula rodona “Trama o personatge?” 
Des d’algunes interminables sèries policials basades en la figura d’un gran 
personatge fins a les novel·les negres de trames complexes o els thrillers 
trepidants i àgils, el debat entre la importància de la trama o el 
personatge sempre hi és present al gènere. Participants: Empar Fernández, 
Margarida Aritzeta, Susana Hernández i Jordi Tiñena. Moderador: Xavier 
Borrell. | Sala Cultural Maria Roser Carrau 
 

 19.30 h Taula rodona “Alta literatura criminal” 
El negre és un gènere menor o ha d’aspirar a l’excel·lència literària? La 
voluntat de crear una alta literatura criminal ajudarà a apujar el nivell o 
cal apostar pel negre com un gènere popular i literàriament més assequible? 
Participants: Carlos Zanón, Anna Maria Villalonga, Núria Cadenes i Sebastià 
Bennasar. Moderadora: Laura González. | Sala Cultural Maria Roser Carrau 
 

 21.00 h CINEMA: Cicle de curts 
Participants: Marc Vadillo, Biel Ballester, Roger Comella, Xavier Rull i 
Marc Carreté. Presentador: JR Armadàs Visualització i comentari per part 
dels directors dels curtmetratges: Llamada al 112, Operación 
Preferente, Grieta en la oscuridad, Castidermia. | Sala Cultural Maria Roser 
Carrau 
 
 
 
 

http://www.vilassardenoir.com/autors/rafa-melero-rojo/
http://www.vilassardenoir.com/autors/dora-munoz/
http://www.vilassardenoir.com/autors/albert-figueras/
http://www.vilassardenoir.com/autors/salvador-balcells-i-vila/
http://www.vilassardenoir.com/autors/marius-serra-i-roig/
http://www.vilassardenoir.com/autors/ramona-sole/
http://www.vilassardenoir.com/autors/alexandra-cuadrat/
http://www.vilassardenoir.com/autors/francesc-xavier-alvarez-llaberia/
http://www.vilassardenoir.com/autors/francesc-xavier-alvarez-llaberia/
http://www.vilassardenoir.com/autors/maria-carme-roca/
http://www.vilassardenoir.com/autors/maria-carme-roca/
http://www.vilassardenoir.com/autors/marti-gironell-i-gamero/
http://www.vilassardenoir.com/autors/toni-hill/
http://www.vilassardenoir.com/autors/llorenc-capdevila-roure/
http://www.vilassardenoir.com/autors/empar-fernandez/
http://www.vilassardenoir.com/autors/margarida-aritzeta/
http://www.vilassardenoir.com/autors/susana-hernandez/
http://www.vilassardenoir.com/autors/jordi-tinena/
http://www.vilassardenoir.com/autors/carlos-zanon/
http://www.vilassardenoir.com/autors/anna-maria-villalonga/
http://www.vilassardenoir.com/autors/nuria-cadenes-i-alabernia/
http://www.vilassardenoir.com/autors/sebastia-bennasar/
http://www.vilassardenoir.com/autors/sebastia-bennasar/
http://www.vilassardenoir.com/cinema/llamada-al-112/
http://www.vilassardenoir.com/cinema/operacion-preferente/
http://www.vilassardenoir.com/cinema/operacion-preferente/
http://www.vilassardenoir.com/cinema/grieta-en-la-oscuridad/
http://www.vilassardenoir.com/cinema/castidermia/
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