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Torn de nit és una novel·la de 
ficció negre-policial que pa-
rodia el cos de la policia local 
d’un poble imaginari situat a 
l’Empordà. El tret de sortida 
d’aquest divertit vodevil és la 
petició d’un informe a càrrec 
de l’excel·lentíssim alcalde 
de Vilaclara. Un retrat de les 
tasques hilarants d’un pecu-
liar torn de nit que trenquen 
la tranquil·litat del poble. La 
trama és al servei d’uns per-
sonatges entranyables alho-
ra que surrealistes. A partir 
d’aquesta lectura amena, 
l’alumnat pot aproximar-se 
als recursos humorístics de la 
paròdia i  la sàtira, alhora que 
pot copsar la denúncia social 
pròpia del gènere negre.

ETAPES RECOMANADES

ESO i batxillerat

OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA

Aquesta guia de lectura per a la novel·la Torn de nit pretén:

T Consolidar l’hàbit lector.
T Comprendre i interpretar un text literari.
T Conèixer els orígens del gènere negre i el seu conreu a 
casa nostra.
T Reconèixer els recursos característics del gènere negre 
i de misteri.



T Conèixer nous autors en llengua catalana.
T Comprendre i elaborar discursos orals, debatre i inter-
canviar opinions fent ús de les habilitats socials: l’empatia, 
l’assertivitat i l’escolta activa.
T Identificar els elements narratius: el temps, l’espai, l’es-
tructura, el tema, la trama, l’argument i els personatges.
T Identificar el tipus de text que inclou la novel·la: la nar-
ració, els diàlegs i la descripció.
T Identificar la crítica social en un text de ficció.
T Expressar-se assertivament tant oralment com per es-
crit, debatre i dialogar des de l’empatia i el respecte.

ABANS DE LA LECTURA

L’origen del gènere negre
L’inici de la novel·la de misteri sorgeix amb l’escriptor Ed-
gar Allan Poe (1809-1849) i el seu detectiu Auguste Dupin. 
 Arthur Conan Doyle (1859-1930) crea el personatge 
Sherlock Holmes i Agatha Christie (1890-1976), els inves-
tigadors Miss Marple i Hèrcules Poirot. 

La trama consisteix en la resolució d’un misteri de tipus 
criminal. En els orígens britànics, els investigadors perta-
nyien a l’aristocràcia anglesa, amb certs trets superbs, que 
solucionaven els casos amb jocs de lògica i poca crítica 
social.

El gènere negre sorgeix a Nord Amèrica, arran de la 
Gran Depressió (1929), després dels esdeveniments de 
La Primera Guerra Mundial (114-1919). La realitat soci-
al amanera les pàgines de paper pulp de les revistes de 
quiosc on els crims a les ciutats queden reflectits amb un 
deix d’impotència davant d’un cos policial corrupte. Sor-
geix l’arquetip del detectiu privat de la mà d’autors com 
Dashiell Hammet (1894-1961), Raymond Chandler (1888-
1959) o Chester Himes (1909-1984).

Els seus detectius eren homes solitaris, acostumaven 
a no anar bé de diners i entomar pallisses. Els textos es-
tan carregats de crítica social i la importància no rau tant 
en descobrir qui ha comès el crim sinó el perquè

https://ca.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://ca.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://ca.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dashiell_Hammett
https://ca.wikipedia.org/wiki/Raymond_Chandler
https://ca.wikipedia.org/wiki/Chester_Himes


Altres autors consagrats van ser: James M.Cain (1892-
1977), Horace Mc.Coy (1897-1955), Jim Thompson (1906-
1977) o Margaret Millar (1915-1994).

El gènere negre a casa nostra
Rafael Tasis (1906-1966) és el pioner de la novel·la poli-
cíaca a Catalunya —en un inici coneguda com novel·la de 
“lladres i serenos”—amb la novel·la La Bíblia Valenciana 
(1954), Altres autors que van conrear el gènere van ser 
Maria Aurèlia Capmany (1918-1991) o Manuel de Pedrolo 
(1918-1990) que, va dirigir la mítica col·lecció La Cua de 
Palla convertint-se en una figura cabdal per a la novel·la 
negra en català, escrivint novel·les tan importants com Joc 
Brut (1965) o traduint els autors nord-americans més im-
portants. Les següents dècades el gènere va tenir gran 
continuïtat amb autors com: Jaume Fuster (1945-1998), 
Maria Antònia Oliver (1946), Antoni Serra (1936), Andreu 
Martín (1949), Isabel-Clara Simó (1943-2020) o Margari-
da Aritzeta (1953).

Podeu ampliar la informació en aquest article d’Àlex 
Martín Escribà, professor de llengua i literatura catalanes 
i codirector del Congrés de Novel·la i Cinema Negre a la 
Universitat de Salamanca.

T Llegiu L’origen del gènere negre i responeu aquestes 
preguntes:

- Havíeu sentit parlar del gènere?
- Coneixíeu algun dels autors que s’anomenen?
- I alguns dels personatges que van crear?
- Heu llegit cap llibre de gènere negre? Quin?
- I alguna sèrie? Quina?

T Empleneu aquest quadre de dècades amb els noms 
més representatius del gènere a casa nostra. Podeu fer 
recerca al blog de la Bòbila, la biblioteca especialitzada 
en el gènere negre que es troba situada a L’Hospitalet del 
Llobregat.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Jim_Thompson
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rafael_Tasis_i_Marca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Aurèlia_Capmany_i_Farnés
https://ca.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Pedrolo
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Fuster_i_Guillemó
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Antònia_Oliver_Cabrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Serra_i_Bauçà
https://ca.wikipedia.org/wiki/Andreu_Mart%C3%ADn_i_Farrero
https://ca.wikipedia.org/wiki/Andreu_Mart%C3%ADn_i_Farrero
https://ca.wikipedia.org/wiki/Isabel-Clara_Simó_i_Monllor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Margarida_Aritzeta_i_Abad
https://ca.wikipedia.org/wiki/Margarida_Aritzeta_i_Abad
https://lletra.uoc.edu/ca/tema/novel-la-negra-i-policiaca/detall
file:///Users/juanpablo/Desktop/L'origen%20del%20gènere%20negre.docx
http://bobila.blogspot.com/
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CONÈIXER L’AUTOR

T Agustí Vehí era una escriptor nascut a Figueres. Llegiu 
aquests enllaços:
 Qui és?
 Què va escriure?
 I responeu a aquestes preguntes:

- Torn de nit és la seva _______ novel.la.
- Quin any la va escriure?
- El coneixíeu? 

T Agustí Vehí va morir l’any 2013. El Premi Memorial Agus-
tí Vehí Vila de Tiana és un premi literari convocat des de 
l’any 2013 per l’Associació en Negre, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Tiana i l’Editorial Alrevés, a través de la 
col·lecció Crims.cat de novel·la negra i li fa honor. Es lliura 
en el decurs del festival de novel·la negra catalana Tiana 
Negra i el jurat està format per Àlex Martín Escribà, Lluís 
Llort i Anna Maria Villalonga, qui n’és també comissària.

- Quins premis va guanyar Agustí Vehí?
- Heu estat mai a un festival literari?
- I a un de novel·la negra? En cas que sí, explica’ns 
l’experiència.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%AD_Veh%C3%AD_i_Castelló
https://web.archive.org/web/20160303195605/http:/www.crims.cat/cat/autors/2/Agusti-Vehi.html
http://tiananegra.blogspot.com/
http://tiananegra.blogspot.com/


T Mireu la coberta detingudament i exposeu en grup la 
vostra opinió:

- Us sembla prou suggeridora?
- De què penseu que tractarà el llibre?
- Quin color en destaca? Llegeix aquest article.

SEGUIM LLEGINT

T Segons la sinopsi de la contracoberta, Torn de nit és un 
vodevil negre-policial.

- Cerqueu a la Xarxa el significat de la paraula vodevil 
i escriviu la seva definició:
- En el cas de Torn de nit, quins trets creieu que 
s’ajusten més a la definició que heu escrit?

T L’escriptor Agustí Vehí era sotsinspector de la Guàrdia 
Urbana de Figueres. A les seves novel·les negres feia servir 
recurrentment tres elements: l’ambientació a l’Empordà, 
el cos policial i l’humor.

A una entrevista per al llibre Les veus del crim, l’escrip-
tora Anna Maria Villalonga li pregunta sobre l’humor i ell 
contesta: 

“(...) Els policies, professionalment parlant, devem ser 
molt semblants als metges. Amb què treballem? Amb la  
misèria. El cinisme d’un poli és el termòmetre perfecte per 
saber com està la societat. Ens salva el sentit de l’humor. 
Si no, ens tornaríem bojos.”

- A què creieu que es refereix l’autor? 

T També parlava de la limitació en la resolució dels casos, la 
majoria de caire social i la seva impossibilitat de resoldre’s 
com cal. 

- Creieu que l’humor té un punt de resignació? 

http://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_txR0/11023/1935926


T Els policies protagonistes de Torn de nit són entranyables. 
Malgrat l’absurditat amb què de vegades actuen, són 
amables i comprensius. Cadascun té un o més trets 
característics que els fan únics. Podeu veure aquest vídeo 
on Agustí Vehí parla de reflectir la humanitat dels perso-
natges a la ficció.

- Trieu-ne un, de tret característic, i escriviu-lo al 
costat de cada nom:

El Palomu:
En Nicetu:
El Marcel·lí:
El Codipenal:
La Jennifer:
El Barrabàs:

- Ara, compareu-los amb el que el caporal Palomu 
pensa d’ells. Podeu trobar-ho a les pàgines 156 i 157.  
N’heu coincidit força? 

T Parlem del lèxic que utilitzen els personatges.

- Escriviu cinc expressions de l’argot que els perso-
natges empren. 
- Escriviu tres llatinismes que heu descobert tot llegint.

DESPRÉS DE LA LECTURA

T Parlem d’estructura narrativa per referir-nos a les parts 
en què es pot dividir l’argument de la narració. L’estructu-
ra tradicional d’una narració consta de tres parts: el plan-
tejament, el nus i el desenllaç. El temps és, d’una banda, 
l’època en què passa la història (temps extern) i, de l’altra, 
el període que dura l’acció narrada (temps intern).

L’autor de Torn de Nit, combina l’estructura de la novel-
la amb el temps intern.

- Com ho fa? Podeu escriure l’explicació breument.

https://www.youtube.com/watch?v=JbuId_08ePg
https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=argot&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False


T Els autors, sovint, es permeten certs homenatges o pi-
cades d’ull quan escriuen un llibre. En el cas de Torn de 
nit, n’heu detectat cap? És a la pàgina 107. Qui és? Podeu 
buscar informació a la Xarxa. Us en donem una pista: és 
un dels membres del jurat del premi atorgat en memòria 
de l’autor, al festival Tiana Negra. 

T Què t’ha semblat el final? Te l’esperaves? Feu grups de 
dos i canvieu el final.

ACTIVITATS ALTERNATIVES

Una vegada llegida la novel·la Torn de nit, convidem l’alum-
nat a desenvolupar la seva capacitat creativa: 

T Us proposem que feu de guionistes i elaboreu un cas 
policial.

- Com creieu que els agents del torn de nit de Vila-
clara el resoldria? 

T Els personatges de Torn de nit s’expressen amb barba-
rismes i acostumen a utilitzar mots castellans. L’escriptor 
deia que era la manera més realista de reflectir un temps 
en què el castellà era molt present al cos policial. D’altra 
banda, l’escriptor Jaume Fuster, s’estimava més escriure 
en català i puntualitzar que el protagonista ho havia dit en 
castellà. Un exemple d’això eren les seves novel·les del de-
tectiu Lluís Arquer.: “Em van parlar amb un andalús tancat. 
Què vol prendre?”

- Què en penseu? Que us agrada més? Podeu dir la 
vostra respectant el torn de paraula.

T T’ha agradat la lectura de Torn de nit?

- Fes una petita ressenya de deu frases. Pots pen-
jar-la en qualsevol suport de la Xarxa que facis servir: 
youtube, instagram o blogger, per exemple.

https://www.escriptors.cat/autors/fusterja/obra/les-claus-de-vidre1


T Un cop acabada la dinàmica de l’activitat, destinarem 
vint minuts a comentar l’experiència, extreure conclusions.
 

- Teniu previst començar la lectura d’un nou llibre?
- Quin?

MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA

La novel·la Torn de nit ens brinda una oportunitat per par-
lar sobre la crítica social.

T L’autor explicava que la majoria de casos que arriben a 
la policia són problemes socials i que al poder li és més 
econòmic contractar policies que invertir en equipament 
social, per tant, la majoria de vegades no resolien els ca-
sos sinó que els traslladaven a un altre lloc. 

- Formeu grups de cinc i elaboreu un llistat amb els 
casos que apareixen a Torn de nit. 
- Busqueu a la Xarxa casos semblants.
- Assenyaleu quin d’ells es podria reconduir utilitzant 
recursos socials i per què. Com actuen els agents a 
la novel·la? Com creieu que haurien d’haver actuat?






