
TIANA NEGRA                Llegir en Català Gener 2015 

 
Avui comença Tiana Negra (23 i 24 de gener), festival que celebra la tercera edició i que any rere any 
compta amb els escriptors i difusors més representatius de la novel·la negra catalana. Des de Llegir en 
Català celebrem l’existència d’aquest tipus de trobades i fires on es defensa i es difon l’escriptura en la 
nostra llengua; a més, enguany, quatre de les nou editorials que formen part de LEC hi seran presents. 
Comptarem amb Edicions Saldonar, Llibres del Delicte, Editorial Meteora, Alrevés/Crims.cat i molts dels 
seus autors; per exemple, avui mateix es lliurarà el II Premi Memorial Agustí Vehí que atorga l’Ajuntament 
de Tiana, Alrevés/Crims.cat i el mateix festival. Presentarem també el guanyador de la I edició, Josep Tor-
rent i La sang és més dolça que la mel. 

Dissabte coneixerem Vicent Sanz, que presentarà Màxima discreció durant la taula rodona que es durà a 
terme amb els escriptors Jaume Benavente (Dibuix a les fosques), Xavier Aliaga (Dos metres quadrats 
de sang jove), Lluís Llort (La reina de diamants i Herències col·laterals) i Marc Moreno (La reina de dia-
mants i El silenci dels pactes). Assistirem també a la lectura dramatitzada de les seves novel·les a càrrec 
de Maria Dolors Sàrries, Joana Cortils i Maria Nunes.

A la tarda assistirem a la presentació de l’assaig sobre Rafael Tasis escrit per Àlex Martín i tindrà lloc la taula 
rodona “Pageses assassines” on hi participarà Jordi Fernando, editor de Meteora, per parlar de La trampa, 
novel·la escrita per Teresa Juvé, i on també Margarida Aritzeta ens parlarà de L’amant xinès.

Com a cloenda del festival, per arrodonir la trobada, hi haurà un “combat” de boxa entre Anna Maria           
Villalonga (La dona de gris) i Sebastià Bennasar (On mai no creix l’herba), flamant director del Festival 
Tiana Negra i escriptor imprescindible en la nostra llegua.

Aquí trobareu tots els horaris i actes de Tiana Negra:

Més informació sobre Llegir en català http://llegirencatala.cat
Més informació sobre les editorials participants:
http:// editorialmeteora.com/es
http:// saldonar.com
http:// llibresdeldelicte.com
http:// crims.cat

L’associació d’editorials independents Llegir en Català present a Tiana Negra

http://tiananegra.blogspot.com.es/2014/12/noticia-programa-tiana-negra-2015.html


