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L’àmbit portuari, eix de la nova edició del festival BCNegra, que gaudirà de Banville, Slimani, Hill, Torrent o Piñeiro

La novel·la negra arriba a bon port

Zanón, que també va destacar els
homenatges a escriptors morts,
com ara Paco González Ledesma o
Chester Himes.
Una exposició a la Biblioteca
Jaume Fuster –fins al 21 de març–
es dedicarà a l’univers dels Bolsilibros de Bruguera, que durant els
anys cinquanta, seixanta i setanta
van inundar de literatura popular
els quioscos, amb centenars de
pseudònims anglosaxons rere els
quals s’amagaven autors locals que
produïen a preu fet.
Hi haurà dues activitats que
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es boires portuàries, i
tot el que comporten,
s’apoderaran dels carrers de Barcelona del
24 de gener al 3 de febrer. El port és el concepte que vertebra tots els actes –fins a un total
de41–delfestivaldethrilleriliteratura policíaca BCNegra, que se celebrarà en diversos llocs de la ciutat. “Ens interessa la repercussió literària que suposa un port a
Barcelona, Marsella, Baltimore o
Alger, la iconografia que genera, els
intercanvis que propicia”, explicava ahir Carlos Zanón, comissari
d’un esdeveniment que reunirà 86
autors, entre els quals grans noms
internacionals del gènere, com ara
l’irlandès John Banville (també conegut com Benjamin Black), la
francomarroquina Leila Slimani, el
britànic David Peace, el francès
Bernard Minier, la senegalesa Ken
Bugul, la italiana Antonella Lattanzi o l’algerià Yasmina Khadra, que
compartiran espai amb alguns pesos pesants tant del castellà –l’argentina Claudia Piñeiro, el català
Toni Hill o la madrilenya Rosa
Montero– com del català –el valencià Ferran Torrent o els barcelonins Núria Cadenes o Andreu Martín– en un marc festiu que inclou
una sèrie d’actes paral·lels com exposicions, concerts, projeccions de
cinema, accions teatrals, recitals
poètics i fins i tot, ehem, un combat
de wrestling.
La majoria dels actes se celebraran a la biblioteca Jaume Fuster i
als multicinemes Aribau. Una de
les novetats vistoses són les trobades amb autors a Las Golondrinas,
els vaixells del port, en trajectes
que duraran 40 minuts i per als
quals cal inscriure’s prèviament
(infoicub@bcn.cat). Carlos Quílez,
Jordi Ledesma, Màrius Serra, Rosa
Montero, Jordi Basté, Marc Artigau i Andreu Martín seran els autors que desafiaran les onades el
cap de setmana del 26 i 27 de gener.
“Somunfestival,nouncatàlegde
novetats, per això també portem
autors que no estan de promoció ni
tenen cap llibre nou”, va explicar

Del 24 de gener al 3 de
febrer se celebraran
41 activitats amb
86 autors vinguts
de tot el món
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Joan Subirats, comissionat de Cultura, i Carlos Zanón, comissari de BCNegra, al port de Barcelona

NOMS PROPIS
Benjamin Black.Un dels autors
mundials més rellevants del
gènere, l’irlandès John Banville (també conegut pel pseudònim de Benjamin Black),
premi Princesa d’Astúries,
parlarà amb la periodista i
escriptora Carme Chaparro
del seu personatge Quirke, un
patòleg que treballa al Dublín
dels anys cinquanta.
Dissabte 2 de febrer. Aribau
Multicines. Aribau, 5. 19.45 h
Leila Slimani. La premi Goncourt participa en una taula
rodona sobre crims que es
cometen no en llocs remots,
sinó a la feina, l’escola o a casa,
quan els delinqüents no són
anònims, sinó els éssers estimats o coneguts més pròxims.

En parlarà amb Toni Hill i
Esther García Llovet.
Dissabte 2 de febrer
Aribau Multicines. 12.30 h
Ferran Torrent. El mític autor
valencià participa en una
taula rodona sobre la renovació i l’aire fresc que ha suposat per al gènere la narrativa
valenciana contemporània,
amb Núria Cadenes i Jordi
Juan.
Divendres 1 de febrer
Aribau Multicines. 17.15 h
Claudia Piñeiro. L’autora argentina (Burzaco, 1960) rep
el gran premi Pepe Carvalho
a la trajectòria. Algunes de
les seves novel·les més conegudes són Tuya, Betibú, Las

viudas de los jueves o Una serie
pequeña.
Lliurament del premi:
dijous 31 de gener, Saló
de Cent de l’Ajuntament. 18 h
Xerrada sobre la seva obra:
divendres 1 de febrer. Aribau
Multicines. 19.45 h
Otto Penzler. Fundador i propietari d’una de les primeres
llibreries del gènere, la mítica
The Mysterious Bookshop de
Nova York, com a editor ha
treballat amb autors de la talla
d’Elmore Leonard, Joyce Carol Oates, Sue Grafton, Mary
Higgins Clark, Robert Crais,
Michael Connelly i James Lee
Burke.
Divendres 1 de febrer
Aribau Multicines. 18.30 h

11 GENER · Divendres, 21h
12 GENER · Dissabte, 18 i 21h
13 GENER · Diumenge, 19h
Un espectacle trepidant amb música en directe,
més de 30 artistes i potents escenes
i efectes especials. La Fura dels Baus en estat pur!
Úniques funcions a Catalunya!

Entitat benefactora
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#TeatreAuditori

Mitjans de comunicació

Amb el suport de

s’ocuparan del port des d’un punt
de vista no literari. Itziar González,
Manuel Delgado i Xavier Theros
parlaran de personatges i situacions històriques reals. Així mateix, alumnes de fotografia d’Elisava mostraran al Palau de la Virreina “la seva investigació, jo diria
que detectivesca, sobre el temps
que els creueristes passen a la ciutat, que són 4,3 hores”.
En les activitats paraliteràries,
l’obra de teatre Gregor Samsa, de
David Llorente; un cicle de cinema
negre al centre cívic Fort Pienc; un
recital poètic i una jam noir, a més
delafestacanalladedicadaalcòmic
amb combat de wrestling inclòs
que enfrontarà un lluitador de La
Cúpula amb un de Norma (el dimecres 30 a l’Antiga Fàbrica Damm).
Desprésdelapresentaciódelfestival –que té un pressupost de
170.000 euros–, a la zona de càrrega i descàrrega del port de Barcelona, però amb els creuers de luxe
fondejats al costat, el comissari Zanón va sospirar, amb la naturalitat
que el caracteritza, al costat del
comissionat municipal de Cultura,
Joan Subirats: “Volíem un escenari
com el dels molls de Baltimore a la
sèrie The wire, i ens ha quedat una
mica Vacaciones en el mar”.

