
Pagès Editors i l’Institut d’Estudis Pagès Editors i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs de la Diputació de Lleida Ilerdencs de la Diputació de Lleida 
presenten la V edició del festival presenten la V edició del festival 
de novel·la negra i criminal El Segre de novel·la negra i criminal El Segre 
de Negre, després del parèntesi que de Negre, després del parèntesi que 
va suposar la pandèmia de 2020 i que va suposar la pandèmia de 2020 i que 
enguany se celebra els dies 4 i 5 de enguany se celebra els dies 4 i 5 de 
juny. El festival torna amb la seua juny. El festival torna amb la seua 
intenció de fomentar la literatura de intenció de fomentar la literatura de 
gènere i d’apropar autors i lectors gènere i d’apropar autors i lectors 
en un espai que dona a conèixer noves en un espai que dona a conèixer noves 
propostes i nous continguts.propostes i nous continguts.

Aquesta edició s’ha organitzat a partir Aquesta edició s’ha organitzat a partir 
de dos eixos. D’una banda, l’homenatge a de dos eixos. D’una banda, l’homenatge a 
Patricia Highsmith en el centenari del Patricia Highsmith en el centenari del 
seu naixement i, de l’altra, la presència seu naixement i, de l’altra, la presència 
d’una de les autores més populars del d’una de les autores més populars del 
gènere, l’escriptora Donna Leon. A més, gènere, l’escriptora Donna Leon. A més, 
podrem gaudir de la literatura dels podrem gaudir de la literatura dels 
noms més rellevants del panorama actual noms més rellevants del panorama actual 
així com de taules rodones, entrevistes, així com de taules rodones, entrevistes, 
converses... que completen un programa converses... que completen un programa 
interessant i atractiu.interessant i atractiu.

Continuem, doncs, amb il·lusió renovada Continuem, doncs, amb il·lusió renovada 
i amb la satisfacció de presentar un i amb la satisfacció de presentar un 
festival consolidat i que ha esdevingut festival consolidat i que ha esdevingut 
un referent del gènere a les terres un referent del gènere a les terres 
de Lleida. Tots els qui estimeu la de Lleida. Tots els qui estimeu la 
literatura hi sereu benvinguts i literatura hi sereu benvinguts i 
benvingudes. Us hi esperem!benvingudes. Us hi esperem! Més informació i seg

uiment per 
Més informació i seg

uiment per streamingstreaming::

www.elsegredenegre.
cat

www.elsegredenegre.
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Col·labora:

PresentaciO

Tots els actes d’El Segre de Negre es podran 
seguir presencialment o en streaming.

Per assistir-hi presencialment és 
imprescindible que feu reserva prèvia 
a través del correu electrònic 
info@elsegredenegre.cat, tot indicant: 
activitat o activitats a les quals voleu 
assistir, nom i cognoms dels assistents 
i telèfon de contacte.

Per les reserves de l’activitat infantil cal 
que us adreceu al correu electrònic: 
info@mosaicsllibres.com.

Els aforaments seran limitats per respectar 
les normes sanitàries establertes i només es 
podrà accedir als actes amb reserva prèvia.

Vicerectorat de CulturaVicerectorat de Cultura
i Extensió Universitàriai Extensió Universitària

NORMES D’ACCÉS I CON
DICIONS COVID

Per accedir a l’acti
vitat serà obligator

i l’ús de mascareta.

Es recomana neteja de
 mans amb hidrogel ab

ans d’entrar al recin
te.

Si noteu algun dels 
símptomes de la Covi

d-19, per seguretat 

quedeu-vos a casa.

Respecteu les instru
ccions del personal 

en tot moment. 

Queda reservat el dr
et d’admissió en cas

 de no complir les 

indicacions del pers
onal.

Un cop assignat un s
eient, mireu de no m

oure-us-en per 

respectar la distànc
ia física entre pers

ones.

Els aforaments seran
 limitats per rescpe

ctar les normes 

sanitàries establert
es i només es podrà 

accedir als actes 

amb reserva prèvia.

cicle de cinema

Travelling de Higshmith
Quatre adaptacions de Higshmith a la història del cinema

Dilluns, 7 de juny
Extraños en un trenExtraños en un tren ( (Strangers on a TrainStrangers on a Train, , 
Alfred Hitchcock, EUA, 1951, VOSE)Alfred Hitchcock, EUA, 1951, VOSE)

Dilluns, 14 de juny
A pleno sol A pleno sol ((Plein SoleilPlein Soleil,, RenéRené Clément, França, 1960, VOSE)Clément, França, 1960, VOSE)

Dilluns, 21 de juny
El amigo americanoEl amigo americano ( (Der Amerikanische FreundDer Amerikanische Freund, , 
Wim Wenders, Alemanya, 1977, VOSE)Wim Wenders, Alemanya, 1977, VOSE)

Dilluns, 28 de juny
El talento de Mr. RipleyEl talento de Mr. Ripley ( (The Talented Mr. RipleyThe Talented Mr. Ripley, , 
Anthony Minghella, EUA, 1999, VOSE)Anthony Minghella, EUA, 1999, VOSE)

Hora:Hora: 20 h 20 h
Entrades:Entrades: 5 € (general); 3 € (abonats Screenbox) 5 € (general); 3 € (abonats Screenbox)
Lloc:Lloc: Screenbox Lleida Screenbox Lleida
Reserves:Reserves: https://www.screenbox.cat/ https://www.screenbox.cat/
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cicle de cinema

Travelling de Higshmith
Quatre adaptacions de Higshmith a la història del cinema

Dilluns, 7 de juny
Extraños en un trenExtraños en un tren ( (Strangers on a TrainStrangers on a Train, , 
Alfred Hitchcock, EUA, 1951, VOSE)Alfred Hitchcock, EUA, 1951, VOSE)

Dilluns, 14 de juny
A pleno sol A pleno sol ((Plein SoleilPlein Soleil,, RenéRené Clément, França, 1960, VOSE)Clément, França, 1960, VOSE)

Dilluns, 21 de juny
El amigo americanoEl amigo americano ( (Der Amerikanische FreundDer Amerikanische Freund, , 
Wim Wenders, Alemanya, 1977, VOSE)Wim Wenders, Alemanya, 1977, VOSE)

Dilluns, 28 de juny
El talento de Mr. RipleyEl talento de Mr. Ripley ( (The Talented Mr. RipleyThe Talented Mr. Ripley, , 
Anthony Minghella, EUA, 1999, VOSE)Anthony Minghella, EUA, 1999, VOSE)

Hora:Hora: 20 h 20 h
Entrades:Entrades: 5 € (general); 3 € (abonats Screenbox) 5 € (general); 3 € (abonats Screenbox)
Lloc:Lloc: Screenbox Lleida Screenbox Lleida
Reserves:Reserves: https://www.screenbox.cat/ https://www.screenbox.cat/



Divendres, 4 de j
uny de 2021

Matí
09:45 h L’origen del pecatL’origen del pecat

Ruta literàriaRuta literària
En aquesta ocasió tornem a una Lleida on En aquesta ocasió tornem a una Lleida on 
l’especulació urbanística és el pa de cada l’especulació urbanística és el pa de cada 
dia i on els periodistes necessiten molt dia i on els periodistes necessiten molt 
de cafè per suportar els plens municipals. de cafè per suportar els plens municipals. 

Visita teatralitzada pels escenaris literaris Visita teatralitzada pels escenaris literaris 
del llibre del llibre L’origen del pecatL’origen del pecat amb l’actor Albert  amb l’actor Albert 
Anguera i l’autora, Marta Alòs.Anguera i l’autora, Marta Alòs.
Lloc: Lloc: Davant del Palau Episcopal (Rambla d’Aragó Davant del Palau Episcopal (Rambla d’Aragó 
amb carrer del Bisbe).amb carrer del Bisbe).

11:00 h Si us plau, no dispareu als arbresSi us plau, no dispareu als arbres
Presentació de novetatsPresentació de novetats

Hi participenHi participen: Lluís Llort, Sebastià Marí i Ra-: Lluís Llort, Sebastià Marí i Ra-
mona Solé.mona Solé.
Condueix l’acteCondueix l’acte: Núria Mora, periodista.: Núria Mora, periodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer de  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer de 
Lluís Besa, 22-24).Lluís Besa, 22-24).
11:45 h Signatura de llibres. Signatura de llibres.

12:00 h El primer cas del comissari GordonEl primer cas del comissari Gordon
 Activitat infantilActivitat infantil
 Han robat les nous de l’esquirol. No una Han robat les nous de l’esquirol. No una 

ni dues, no. Una bona pila! El comissari ni dues, no. Una bona pila! El comissari 
Gordon, un gripau amb molta experiència Gordon, un gripau amb molta experiència 
com a policia, haurà de resoldre el cas.com a policia, haurà de resoldre el cas.

 Contacontes a càrrec de Mertxe París ba- Contacontes a càrrec de Mertxe París ba-
sat en el llibre sat en el llibre El primer cas del comis-El primer cas del comis-
sari Gordonsari Gordon d’Uff Nilson i Gitte Spee.  d’Uff Nilson i Gitte Spee. 

Lloc:Lloc: Sala Alfred Perenya. Sala Alfred Perenya.
Edat:Edat: A partir de 7 anys. A partir de 7 anys.
Inscripció prèvia:Inscripció prèvia: info@mosaicsllibres.com. info@mosaicsllibres.com.

12:00 h La mort de la temporada de trufesLa mort de la temporada de trufes
 Presentació de novetatsPresentació de novetats
Hi participenHi participen: Sebastià Bennasar, Raquel Gámez : Sebastià Bennasar, Raquel Gámez 
Serrano i Laia Vilaseca.Serrano i Laia Vilaseca.
Condueix l’acteCondueix l’acte: Eva Taboada, periodista.: Eva Taboada, periodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).
12:45 h Signatura de llibres. Signatura de llibres.

17:00 h Còmic, un perillós passeig pel gènere negreCòmic, un perillós passeig pel gènere negre
ConferènciaConferència
Una passejada per l’origen del gènere negre Una passejada per l’origen del gènere negre 
en el còmic i de com l’hem percebut a casa en el còmic i de com l’hem percebut a casa 
nostra fi ns arribar a l’actualitat.nostra fi ns arribar a l’actualitat.

A càrrec de Jaume Vilarrubí Prats, bibliotecari i A càrrec de Jaume Vilarrubí Prats, bibliotecari i 
expert en còmic i novel·la gràfi ca negra.expert en còmic i novel·la gràfi ca negra.
Lloc: Lloc: Biblioteca Pública de Lleida.Biblioteca Pública de Lleida.

18:00 h Inauguració del festival Inauguració del festival 
A càrrec dels representants de l’Institut d’Estu-A càrrec dels representants de l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, de Pagès dis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, de Pagès 
Editors i de les autoritats de la ciutat. Editors i de les autoritats de la ciutat. 
Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida.

18:15 h Els professionals del crimEls professionals del crim
 Taula rodonaTaula rodona

Diversos professionals que conviuen diàri-Diversos professionals que conviuen diàri-
ament amb el crim ens acosten a la realitat ament amb el crim ens acosten a la realitat 
de la seva feina. La realitat supera la de la seva feina. La realitat supera la 
fi cció, o no?fi cció, o no?

Hi participen:Hi participen: Sheila Queralt, lingüista forense,  Sheila Queralt, lingüista forense, 
Àngel Montalà, detectiu privat, i Rafa Melero, es-Àngel Montalà, detectiu privat, i Rafa Melero, es-
criptor i mosso d’esquadra. criptor i mosso d’esquadra. 
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Josep Maria Sanuy, periodista. Josep Maria Sanuy, periodista.
Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida.

19:15 h Lliurament del Premi Trajectòria literària Lliurament del Premi Trajectòria literària 
El Segre de Negre a l’escriptora Donna LeonEl Segre de Negre a l’escriptora Donna Leon

Glossa a càrrec de Montse Sanjuan, escriptora.Glossa a càrrec de Montse Sanjuan, escriptora.
La periodista Anna Guitart conversarà amb Donna La periodista Anna Guitart conversarà amb Donna 
Leon, que participarà a l’acte per videoconferència.Leon, que participarà a l’acte per videoconferència.
Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. 
Coorganitza:Coorganitza: Universitat de Lleida.Universitat de Lleida.

Dijous, 3 de juny 
de 2021

19:00 h La dona al cinema negreLa dona al cinema negre
Taula rodona i projecció d’audiovisualsTaula rodona i projecció d’audiovisuals
Analitzem quin és el paper dels personatges Analitzem quin és el paper dels personatges 
femenins en el cinema negre al llarg del femenins en el cinema negre al llarg del 
temps i dels diversos estils cinematogràfi cs.temps i dels diversos estils cinematogràfi cs.

Hi participen:Hi participen: Albert Galera, escriptor i analista  Albert Galera, escriptor i analista 
de cinema, Juan Ferrer, crític de cinema, i Montse de cinema, Juan Ferrer, crític de cinema, i Montse 
Sanjuan, escriptora. Sanjuan, escriptora. 
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Santi Lapeira, director del CECAAC Santi Lapeira, director del CECAAC
i realitzador.i realitzador.
Lloc: Lloc: Biblioteca Pública de Lleida.Biblioteca Pública de Lleida.

ACTIVITAT PReVIA

13:00 h Sota la mirada d’un àngel negreSota la mirada d’un àngel negre
InterrogatoriInterrogatori
Rosa Ribas és una de les veus literàri-Rosa Ribas és una de les veus literàri-
es més importants del “negre”  amb tres es més importants del “negre”  amb tres 
sèries de novel·les que han assolit sèries de novel·les que han assolit 
èxit i reconeixements.èxit i reconeixements.

Hi participenHi participen: Rosa Ribas, que intervindrà a : Rosa Ribas, que intervindrà a 
l’acte per videoconferència, entrevistada per l’acte per videoconferència, entrevistada per 
Anna Sàez, periodista. Anna Sàez, periodista. 
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

Tarda
17.30 h Lliurament dels premis del III ConcursLliurament dels premis del III Concurs
de relats breus i microrelats i del III Con-de relats breus i microrelats i del III Con-
curs de fotografi a #Instanegrecurs de fotografi a #Instanegre
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

18:00 h Quan els crims són realsQuan els crims són reals
 Taula rodonaTaula rodona

Investigació, entrevistes, arxius... ho-Investigació, entrevistes, arxius... ho-
res i hores de dedicació. Coneixem el res i hores de dedicació. Coneixem el 
procés de creació de llibres que se sub-procés de creació de llibres que se sub-
mergeixen a comprendre i esclarir tres mergeixen a comprendre i esclarir tres 
crims reals. crims reals. 

Hi participen:Hi participen: Pep Coll, Fàtima Llambrich i  Pep Coll, Fàtima Llambrich i 
Tura Soler.Tura Soler.
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Estela Busoms, periodista. Estela Busoms, periodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

19:00 h Notes de tres investigadors respectablesNotes de tres investigadors respectables
Taula rodonaTaula rodona
Kurt Wallander, Mina Fuster i Philip Kurt Wallander, Mina Fuster i Philip 
Marlowe: tres personatges memorables Marlowe: tres personatges memorables 
que tres escriptors del gènere ens que tres escriptors del gènere ens 
conviden a conèixer.conviden a conèixer.

Hi participen: Hi participen: Juan Cal, escriptor i periodista, Juan Cal, escriptor i periodista, 
Montse Sanjuan, escriptora, i Anna Maria Villa-Montse Sanjuan, escriptora, i Anna Maria Villa-
longa, escriptora i comissària de Tiana Negra. longa, escriptora i comissària de Tiana Negra. 
Condueix l’acte:Condueix l’acte: David Marín, escriptor i pe- David Marín, escriptor i pe-
riodista.riodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

20:00 h CloendaCloenda

Dissabte, 5 de jun
y de 2021



Divendres, 4 de j
uny de 2021

Matí
09:45 h L’origen del pecatL’origen del pecat

Ruta literàriaRuta literària
En aquesta ocasió tornem a una Lleida on En aquesta ocasió tornem a una Lleida on 
l’especulació urbanística és el pa de cada l’especulació urbanística és el pa de cada 
dia i on els periodistes necessiten molt dia i on els periodistes necessiten molt 
de cafè per suportar els plens municipals. de cafè per suportar els plens municipals. 

Visita teatralitzada pels escenaris literaris Visita teatralitzada pels escenaris literaris 
del llibre del llibre L’origen del pecatL’origen del pecat amb l’actor Albert  amb l’actor Albert 
Anguera i l’autora, Marta Alòs.Anguera i l’autora, Marta Alòs.
Lloc: Lloc: Davant del Palau Episcopal (Rambla d’Aragó Davant del Palau Episcopal (Rambla d’Aragó 
amb carrer del Bisbe).amb carrer del Bisbe).

11:00 h Si us plau, no dispareu als arbresSi us plau, no dispareu als arbres
Presentació de novetatsPresentació de novetats

Hi participenHi participen: Lluís Llort, Sebastià Marí i Ra-: Lluís Llort, Sebastià Marí i Ra-
mona Solé.mona Solé.
Condueix l’acteCondueix l’acte: Núria Mora, periodista.: Núria Mora, periodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer de  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer de 
Lluís Besa, 22-24).Lluís Besa, 22-24).
11:45 h Signatura de llibres. Signatura de llibres.

12:00 h El primer cas del comissari GordonEl primer cas del comissari Gordon
 Activitat infantilActivitat infantil
 Han robat les nous de l’esquirol. No una Han robat les nous de l’esquirol. No una 

ni dues, no. Una bona pila! El comissari ni dues, no. Una bona pila! El comissari 
Gordon, un gripau amb molta experiència Gordon, un gripau amb molta experiència 
com a policia, haurà de resoldre el cas.com a policia, haurà de resoldre el cas.

 Contacontes a càrrec de Mertxe París ba- Contacontes a càrrec de Mertxe París ba-
sat en el llibre sat en el llibre El primer cas del comis-El primer cas del comis-
sari Gordonsari Gordon d’Uff Nilson i Gitte Spee.  d’Uff Nilson i Gitte Spee. 

Lloc:Lloc: Sala Alfred Perenya. Sala Alfred Perenya.
Edat:Edat: A partir de 7 anys. A partir de 7 anys.
Inscripció prèvia:Inscripció prèvia: info@mosaicsllibres.com. info@mosaicsllibres.com.

12:00 h La mort de la temporada de trufesLa mort de la temporada de trufes
 Presentació de novetatsPresentació de novetats
Hi participenHi participen: Sebastià Bennasar, Raquel Gámez : Sebastià Bennasar, Raquel Gámez 
Serrano i Laia Vilaseca.Serrano i Laia Vilaseca.
Condueix l’acteCondueix l’acte: Eva Taboada, periodista.: Eva Taboada, periodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).
12:45 h Signatura de llibres. Signatura de llibres.

17:00 h Còmic, un perillós passeig pel gènere negreCòmic, un perillós passeig pel gènere negre
ConferènciaConferència
Una passejada per l’origen del gènere negre Una passejada per l’origen del gènere negre 
en el còmic i de com l’hem percebut a casa en el còmic i de com l’hem percebut a casa 
nostra fi ns arribar a l’actualitat.nostra fi ns arribar a l’actualitat.

A càrrec de Jaume Vilarrubí Prats, bibliotecari i A càrrec de Jaume Vilarrubí Prats, bibliotecari i 
expert en còmic i novel·la gràfi ca negra.expert en còmic i novel·la gràfi ca negra.
Lloc: Lloc: Biblioteca Pública de Lleida.Biblioteca Pública de Lleida.

18:00 h Inauguració del festival Inauguració del festival 
A càrrec dels representants de l’Institut d’Estu-A càrrec dels representants de l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, de Pagès dis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, de Pagès 
Editors i de les autoritats de la ciutat. Editors i de les autoritats de la ciutat. 
Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida.

18:15 h Els professionals del crimEls professionals del crim
 Taula rodonaTaula rodona

Diversos professionals que conviuen diàri-Diversos professionals que conviuen diàri-
ament amb el crim ens acosten a la realitat ament amb el crim ens acosten a la realitat 
de la seva feina. La realitat supera la de la seva feina. La realitat supera la 
fi cció, o no?fi cció, o no?

Hi participen:Hi participen: Sheila Queralt, lingüista forense,  Sheila Queralt, lingüista forense, 
Àngel Montalà, detectiu privat, i Rafa Melero, es-Àngel Montalà, detectiu privat, i Rafa Melero, es-
criptor i mosso d’esquadra. criptor i mosso d’esquadra. 
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Josep Maria Sanuy, periodista. Josep Maria Sanuy, periodista.
Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida.

19:15 h Lliurament del Premi Trajectòria literària Lliurament del Premi Trajectòria literària 
El Segre de Negre a l’escriptora Donna LeonEl Segre de Negre a l’escriptora Donna Leon

Glossa a càrrec de Montse Sanjuan, escriptora.Glossa a càrrec de Montse Sanjuan, escriptora.
La periodista Anna Guitart conversarà amb Donna La periodista Anna Guitart conversarà amb Donna 
Leon, que participarà a l’acte per videoconferència.Leon, que participarà a l’acte per videoconferència.
Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. 
Coorganitza:Coorganitza: Universitat de Lleida.Universitat de Lleida.

Dijous, 3 de juny 
de 2021

19:00 h La dona al cinema negreLa dona al cinema negre
Taula rodona i projecció d’audiovisualsTaula rodona i projecció d’audiovisuals
Analitzem quin és el paper dels personatges Analitzem quin és el paper dels personatges 
femenins en el cinema negre al llarg del femenins en el cinema negre al llarg del 
temps i dels diversos estils cinematogràfi cs.temps i dels diversos estils cinematogràfi cs.

Hi participen:Hi participen: Albert Galera, escriptor i analista  Albert Galera, escriptor i analista 
de cinema, Juan Ferrer, crític de cinema, i Montse de cinema, Juan Ferrer, crític de cinema, i Montse 
Sanjuan, escriptora. Sanjuan, escriptora. 
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Santi Lapeira, director del CECAAC Santi Lapeira, director del CECAAC
i realitzador.i realitzador.
Lloc: Lloc: Biblioteca Pública de Lleida.Biblioteca Pública de Lleida.

ACTIVITAT PReVIA

13:00 h Sota la mirada d’un àngel negreSota la mirada d’un àngel negre
InterrogatoriInterrogatori
Rosa Ribas és una de les veus literàri-Rosa Ribas és una de les veus literàri-
es més importants del “negre”  amb tres es més importants del “negre”  amb tres 
sèries de novel·les que han assolit sèries de novel·les que han assolit 
èxit i reconeixements.èxit i reconeixements.

Hi participenHi participen: Rosa Ribas, que intervindrà a : Rosa Ribas, que intervindrà a 
l’acte per videoconferència, entrevistada per l’acte per videoconferència, entrevistada per 
Anna Sàez, periodista. Anna Sàez, periodista. 
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

Tarda
17.30 h Lliurament dels premis del III ConcursLliurament dels premis del III Concurs
de relats breus i microrelats i del III Con-de relats breus i microrelats i del III Con-
curs de fotografi a #Instanegrecurs de fotografi a #Instanegre
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

18:00 h Quan els crims són realsQuan els crims són reals
 Taula rodonaTaula rodona

Investigació, entrevistes, arxius... ho-Investigació, entrevistes, arxius... ho-
res i hores de dedicació. Coneixem el res i hores de dedicació. Coneixem el 
procés de creació de llibres que se sub-procés de creació de llibres que se sub-
mergeixen a comprendre i esclarir tres mergeixen a comprendre i esclarir tres 
crims reals. crims reals. 

Hi participen:Hi participen: Pep Coll, Fàtima Llambrich i  Pep Coll, Fàtima Llambrich i 
Tura Soler.Tura Soler.
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Estela Busoms, periodista. Estela Busoms, periodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

19:00 h Notes de tres investigadors respectablesNotes de tres investigadors respectables
Taula rodonaTaula rodona
Kurt Wallander, Mina Fuster i Philip Kurt Wallander, Mina Fuster i Philip 
Marlowe: tres personatges memorables Marlowe: tres personatges memorables 
que tres escriptors del gènere ens que tres escriptors del gènere ens 
conviden a conèixer.conviden a conèixer.

Hi participen: Hi participen: Juan Cal, escriptor i periodista, Juan Cal, escriptor i periodista, 
Montse Sanjuan, escriptora, i Anna Maria Villa-Montse Sanjuan, escriptora, i Anna Maria Villa-
longa, escriptora i comissària de Tiana Negra. longa, escriptora i comissària de Tiana Negra. 
Condueix l’acte:Condueix l’acte: David Marín, escriptor i pe- David Marín, escriptor i pe-
riodista.riodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

20:00 h CloendaCloenda

Dissabte, 5 de jun
y de 2021



Divendres, 4 de j
uny de 2021

Matí
09:45 h L’origen del pecatL’origen del pecat

Ruta literàriaRuta literària
En aquesta ocasió tornem a una Lleida on En aquesta ocasió tornem a una Lleida on 
l’especulació urbanística és el pa de cada l’especulació urbanística és el pa de cada 
dia i on els periodistes necessiten molt dia i on els periodistes necessiten molt 
de cafè per suportar els plens municipals. de cafè per suportar els plens municipals. 

Visita teatralitzada pels escenaris literaris Visita teatralitzada pels escenaris literaris 
del llibre del llibre L’origen del pecatL’origen del pecat amb l’actor Albert  amb l’actor Albert 
Anguera i l’autora, Marta Alòs.Anguera i l’autora, Marta Alòs.
Lloc: Lloc: Davant del Palau Episcopal (Rambla d’Aragó Davant del Palau Episcopal (Rambla d’Aragó 
amb carrer del Bisbe).amb carrer del Bisbe).

11:00 h Si us plau, no dispareu als arbresSi us plau, no dispareu als arbres
Presentació de novetatsPresentació de novetats

Hi participenHi participen: Lluís Llort, Sebastià Marí i Ra-: Lluís Llort, Sebastià Marí i Ra-
mona Solé.mona Solé.
Condueix l’acteCondueix l’acte: Núria Mora, periodista.: Núria Mora, periodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer de  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer de 
Lluís Besa, 22-24).Lluís Besa, 22-24).
11:45 h Signatura de llibres. Signatura de llibres.

12:00 h El primer cas del comissari GordonEl primer cas del comissari Gordon
 Activitat infantilActivitat infantil
 Han robat les nous de l’esquirol. No una Han robat les nous de l’esquirol. No una 

ni dues, no. Una bona pila! El comissari ni dues, no. Una bona pila! El comissari 
Gordon, un gripau amb molta experiència Gordon, un gripau amb molta experiència 
com a policia, haurà de resoldre el cas.com a policia, haurà de resoldre el cas.

 Contacontes a càrrec de Mertxe París ba- Contacontes a càrrec de Mertxe París ba-
sat en el llibre sat en el llibre El primer cas del comis-El primer cas del comis-
sari Gordonsari Gordon d’Uff Nilson i Gitte Spee.  d’Uff Nilson i Gitte Spee. 

Lloc:Lloc: Sala Alfred Perenya. Sala Alfred Perenya.
Edat:Edat: A partir de 7 anys. A partir de 7 anys.
Inscripció prèvia:Inscripció prèvia: info@mosaicsllibres.com. info@mosaicsllibres.com.

12:00 h La mort de la temporada de trufesLa mort de la temporada de trufes
 Presentació de novetatsPresentació de novetats
Hi participenHi participen: Sebastià Bennasar, Raquel Gámez : Sebastià Bennasar, Raquel Gámez 
Serrano i Laia Vilaseca.Serrano i Laia Vilaseca.
Condueix l’acteCondueix l’acte: Eva Taboada, periodista.: Eva Taboada, periodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).
12:45 h Signatura de llibres. Signatura de llibres.

17:00 h Còmic, un perillós passeig pel gènere negreCòmic, un perillós passeig pel gènere negre
ConferènciaConferència
Una passejada per l’origen del gènere negre Una passejada per l’origen del gènere negre 
en el còmic i de com l’hem percebut a casa en el còmic i de com l’hem percebut a casa 
nostra fi ns arribar a l’actualitat.nostra fi ns arribar a l’actualitat.

A càrrec de Jaume Vilarrubí Prats, bibliotecari i A càrrec de Jaume Vilarrubí Prats, bibliotecari i 
expert en còmic i novel·la gràfi ca negra.expert en còmic i novel·la gràfi ca negra.
Lloc: Lloc: Biblioteca Pública de Lleida.Biblioteca Pública de Lleida.

18:00 h Inauguració del festival Inauguració del festival 
A càrrec dels representants de l’Institut d’Estu-A càrrec dels representants de l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, de Pagès dis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, de Pagès 
Editors i de les autoritats de la ciutat. Editors i de les autoritats de la ciutat. 
Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida.

18:15 h Els professionals del crimEls professionals del crim
 Taula rodonaTaula rodona

Diversos professionals que conviuen diàri-Diversos professionals que conviuen diàri-
ament amb el crim ens acosten a la realitat ament amb el crim ens acosten a la realitat 
de la seva feina. La realitat supera la de la seva feina. La realitat supera la 
fi cció, o no?fi cció, o no?

Hi participen:Hi participen: Sheila Queralt, lingüista forense,  Sheila Queralt, lingüista forense, 
Àngel Montalà, detectiu privat, i Rafa Melero, es-Àngel Montalà, detectiu privat, i Rafa Melero, es-
criptor i mosso d’esquadra. criptor i mosso d’esquadra. 
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Josep Maria Sanuy, periodista. Josep Maria Sanuy, periodista.
Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida.

19:15 h Lliurament del Premi Trajectòria literària Lliurament del Premi Trajectòria literària 
El Segre de Negre a l’escriptora Donna LeonEl Segre de Negre a l’escriptora Donna Leon

Glossa a càrrec de Montse Sanjuan, escriptora.Glossa a càrrec de Montse Sanjuan, escriptora.
La periodista Anna Guitart conversarà amb Donna La periodista Anna Guitart conversarà amb Donna 
Leon, que participarà a l’acte per videoconferència.Leon, que participarà a l’acte per videoconferència.
Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. 
Coorganitza:Coorganitza: Universitat de Lleida.Universitat de Lleida.

Dijous, 3 de juny 
de 2021

19:00 h La dona al cinema negreLa dona al cinema negre
Taula rodona i projecció d’audiovisualsTaula rodona i projecció d’audiovisuals
Analitzem quin és el paper dels personatges Analitzem quin és el paper dels personatges 
femenins en el cinema negre al llarg del femenins en el cinema negre al llarg del 
temps i dels diversos estils cinematogràfi cs.temps i dels diversos estils cinematogràfi cs.

Hi participen:Hi participen: Albert Galera, escriptor i analista  Albert Galera, escriptor i analista 
de cinema, Juan Ferrer, crític de cinema, i Montse de cinema, Juan Ferrer, crític de cinema, i Montse 
Sanjuan, escriptora. Sanjuan, escriptora. 
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Santi Lapeira, director del CECAAC Santi Lapeira, director del CECAAC
i realitzador.i realitzador.
Lloc: Lloc: Biblioteca Pública de Lleida.Biblioteca Pública de Lleida.

ACTIVITAT PReVIA

13:00 h Sota la mirada d’un àngel negreSota la mirada d’un àngel negre
InterrogatoriInterrogatori
Rosa Ribas és una de les veus literàri-Rosa Ribas és una de les veus literàri-
es més importants del “negre”  amb tres es més importants del “negre”  amb tres 
sèries de novel·les que han assolit sèries de novel·les que han assolit 
èxit i reconeixements.èxit i reconeixements.

Hi participenHi participen: Rosa Ribas, que intervindrà a : Rosa Ribas, que intervindrà a 
l’acte per videoconferència, entrevistada per l’acte per videoconferència, entrevistada per 
Anna Sàez, periodista. Anna Sàez, periodista. 
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

Tarda
17.30 h Lliurament dels premis del III ConcursLliurament dels premis del III Concurs
de relats breus i microrelats i del III Con-de relats breus i microrelats i del III Con-
curs de fotografi a #Instanegrecurs de fotografi a #Instanegre
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

18:00 h Quan els crims són realsQuan els crims són reals
 Taula rodonaTaula rodona

Investigació, entrevistes, arxius... ho-Investigació, entrevistes, arxius... ho-
res i hores de dedicació. Coneixem el res i hores de dedicació. Coneixem el 
procés de creació de llibres que se sub-procés de creació de llibres que se sub-
mergeixen a comprendre i esclarir tres mergeixen a comprendre i esclarir tres 
crims reals. crims reals. 

Hi participen:Hi participen: Pep Coll, Fàtima Llambrich i  Pep Coll, Fàtima Llambrich i 
Tura Soler.Tura Soler.
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Estela Busoms, periodista. Estela Busoms, periodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

19:00 h Notes de tres investigadors respectablesNotes de tres investigadors respectables
Taula rodonaTaula rodona
Kurt Wallander, Mina Fuster i Philip Kurt Wallander, Mina Fuster i Philip 
Marlowe: tres personatges memorables Marlowe: tres personatges memorables 
que tres escriptors del gènere ens que tres escriptors del gènere ens 
conviden a conèixer.conviden a conèixer.

Hi participen: Hi participen: Juan Cal, escriptor i periodista, Juan Cal, escriptor i periodista, 
Montse Sanjuan, escriptora, i Anna Maria Villa-Montse Sanjuan, escriptora, i Anna Maria Villa-
longa, escriptora i comissària de Tiana Negra. longa, escriptora i comissària de Tiana Negra. 
Condueix l’acte:Condueix l’acte: David Marín, escriptor i pe- David Marín, escriptor i pe-
riodista.riodista.
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer Pati del Convent de Santa Clara (Carrer 
de Lluís Besa, 22-24).de Lluís Besa, 22-24).

20:00 h CloendaCloenda

Dissabte, 5 de jun
y de 2021



Pagès Editors i l’Institut d’Estudis Pagès Editors i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs de la Diputació de Lleida Ilerdencs de la Diputació de Lleida 
presenten la V edició del festival presenten la V edició del festival 
de novel·la negra i criminal El Segre de novel·la negra i criminal El Segre 
de Negre, després del parèntesi que de Negre, després del parèntesi que 
va suposar la pandèmia de 2020 i que va suposar la pandèmia de 2020 i que 
enguany se celebra els dies 4 i 5 de enguany se celebra els dies 4 i 5 de 
juny. El festival torna amb la seua juny. El festival torna amb la seua 
intenció de fomentar la literatura de intenció de fomentar la literatura de 
gènere i d’apropar autors i lectors gènere i d’apropar autors i lectors 
en un espai que dona a conèixer noves en un espai que dona a conèixer noves 
propostes i nous continguts.propostes i nous continguts.

Aquesta edició s’ha organitzat a partir Aquesta edició s’ha organitzat a partir 
de dos eixos. D’una banda, l’homenatge a de dos eixos. D’una banda, l’homenatge a 
Patricia Highsmith en el centenari del Patricia Highsmith en el centenari del 
seu naixement i, de l’altra, la presència seu naixement i, de l’altra, la presència 
d’una de les autores més populars del d’una de les autores més populars del 
gènere, l’escriptora Donna Leon. A més, gènere, l’escriptora Donna Leon. A més, 
podrem gaudir de la literatura dels podrem gaudir de la literatura dels 
noms més rellevants del panorama actual noms més rellevants del panorama actual 
així com de taules rodones, entrevistes, així com de taules rodones, entrevistes, 
converses... que completen un programa converses... que completen un programa 
interessant i atractiu.interessant i atractiu.

Continuem, doncs, amb il·lusió renovada Continuem, doncs, amb il·lusió renovada 
i amb la satisfacció de presentar un i amb la satisfacció de presentar un 
festival consolidat i que ha esdevingut festival consolidat i que ha esdevingut 
un referent del gènere a les terres un referent del gènere a les terres 
de Lleida. Tots els qui estimeu la de Lleida. Tots els qui estimeu la 
literatura hi sereu benvinguts i literatura hi sereu benvinguts i 
benvingudes. Us hi esperem!benvingudes. Us hi esperem! Més informació i seg

uiment per 
Més informació i seg

uiment per streamingstreaming::

www.elsegredenegre.
cat

www.elsegredenegre.
cat
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PresentaciO

Tots els actes d’El Segre de Negre es podran 
seguir presencialment o en streaming.

Per assistir-hi presencialment és 
imprescindible que feu reserva prèvia 
a través del correu electrònic 
info@elsegredenegre.cat, tot indicant: 
activitat o activitats a les quals voleu 
assistir, nom i cognoms dels assistents 
i telèfon de contacte.

Per les reserves de l’activitat infantil cal 
que us adreceu al correu electrònic: 
info@mosaicsllibres.com.

Els aforaments seran limitats per respectar 
les normes sanitàries establertes i només es 
podrà accedir als actes amb reserva prèvia.

Vicerectorat de CulturaVicerectorat de Cultura
i Extensió Universitàriai Extensió Universitària

NORMES D’ACCÉS I CON
DICIONS COVID

Per accedir a l’acti
vitat serà obligator

i l’ús de mascareta.

Es recomana neteja de
 mans amb hidrogel ab

ans d’entrar al recin
te.

Si noteu algun dels 
símptomes de la Covi

d-19, per seguretat 

quedeu-vos a casa.

Respecteu les instru
ccions del personal 

en tot moment. 

Queda reservat el dr
et d’admissió en cas

 de no complir les 

indicacions del pers
onal.

Un cop assignat un s
eient, mireu de no m

oure-us-en per 

respectar la distànc
ia física entre pers

ones.

Els aforaments seran
 limitats per rescpe

ctar les normes 

sanitàries establert
es i només es podrà 

accedir als actes 

amb reserva prèvia.

cicle de cinema

Travelling de Higshmith
Quatre adaptacions de Higshmith a la història del cinema

Dilluns, 7 de juny
Extraños en un trenExtraños en un tren ( (Strangers on a TrainStrangers on a Train, , 
Alfred Hitchcock, EUA, 1951, VOSE)Alfred Hitchcock, EUA, 1951, VOSE)

Dilluns, 14 de juny
A pleno sol A pleno sol ((Plein SoleilPlein Soleil,, RenéRené Clément, França, 1960, VOSE)Clément, França, 1960, VOSE)

Dilluns, 21 de juny
El amigo americanoEl amigo americano ( (Der Amerikanische FreundDer Amerikanische Freund, , 
Wim Wenders, Alemanya, 1977, VOSE)Wim Wenders, Alemanya, 1977, VOSE)

Dilluns, 28 de juny
El talento de Mr. RipleyEl talento de Mr. Ripley ( (The Talented Mr. RipleyThe Talented Mr. Ripley, , 
Anthony Minghella, EUA, 1999, VOSE)Anthony Minghella, EUA, 1999, VOSE)

Hora:Hora: 20 h 20 h
Entrades:Entrades: 5 € (general); 3 € (abonats Screenbox) 5 € (general); 3 € (abonats Screenbox)
Lloc:Lloc: Screenbox Lleida Screenbox Lleida
Reserves:Reserves: https://www.screenbox.cat/ https://www.screenbox.cat/


