
La biblioteca Joan Oliva i Milà de Vilanova i la Geltrú convoca el 
segon concurs de lectura de gènere negre Ho veig negre!, amb 
l'objectiu de difondre aquest gènere en el que està especialitzada la 
Biblioteca, premiant als més lectors. 
 

BASES 
 

L’objectiu del concurs és llegir el màxim de títols possible d’una selecció feta de 
15 llibres, recollida en aquestes bases, i respondre correctament la pregunta 
relacionada amb el llibre. Per exemple, si es llegeixen 12 llibres, seran 12 les 
preguntes a respondre. 
 

Les preguntes i els títols estan desendreçats i per tant els concursants hauran 
d’esbrinar quina pregunta correspon al llibre llegit. Les preguntes són fàcils 
d'identificar amb el llibre, només cal haver llegit el llibre prèviament. 
 

L'ordre de les lectures és indiferent. 
 

El concursant que lliuri més respostes correctes guanyarà el concurs.  
Com que no se sap quants llibres llegirà cada concursant, el millor és participar 
i provar sort. 
 

Els participants s’hauran d’inscriure prèviament mitjançant el formulari digital 
o trucant a la biblioteca Joan Oliva (93 893 20 39). 
 

Edat dels participants: a partir de 18 anys. 
 

Inici del concurs:  dilluns 20 de juny de 2022 
Termini màxim de lliurament de les respostes: dissabte 25 de febrer de 2023 
 

Les respostes s’hauran de lliurar, junt amb les dades personals (nom, cognoms, 
número de carnet de la biblioteca, edat, correu electrònic i telèfon), a la 

biblioteca Joan Oliva o al correu electrònic b.vilanovag.jo@diba.cat emplenant 
prèviament la butlleta, que es troba en aquestes bases. 
 

El guanyador/a podrà escollir entre tres premis, el segon entre els dos restants 
i el darrer premi serà pel tercer classificat.  
Els premis són: 
 Un val valorat en 150 € per comprar llibres a les llibreries La Mulassa, 

Llorens llibres i A tres tintes o bé al quiosc/llibreria La Gàrgola, la que esculli 
el premiat. 

 Un val de 75€ per la compra de llibres a les llibreries esmentades, la que 
esculli el premiat. Més un val per a dues persones per participar a la ruta 
literària Rere les passes de Carvalho, una passejada per Ciutat Vella en la 
qual es desgranen alguns dels aspectes més importants del detecitu més 
famós de casa nostra i del seu pare creatiu, Manuel Vázquez Montalbán. 

 Un val de 50€ per la compra de llibres a les llibreries esmentades, la que 
esculli el premiat. Més un dinar dissabte migdia per a dues persones al 
restaurant El Dinou. Can Cabanyes. 
 

En cas d’empat es farà un sorteig amb la presència de Xavier Borrell, escriptor i 
conductor del club de lectura Oliva Negra de la biblioteca Joan Oliva, Maria 
Rosa Nogué, escriptora i conductora del club La Crisàlide, i un representant de 
la Biblioteca. Aquesta comissió podrà declarar desert el premi i qualsevol 
incidència serà resolta per aquesta. 
 

El resultat del concurs es farà saber a partir del 4 de març i es publicarà a les 
xarxes socials de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú. 
Per qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar al personal de la biblioteca 
Joan Oliva. 
 
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

https://forms.gle/prYxzJg6D7cttAMd7
mailto:b.vilanovag.jo@diba.cat


Títols seleccionats pel concurs: 
 

1. La veritat sobre el cas Harry Quebert de Joël Dicker 
2. Intrigues i desitjos de P.D. James 
3. La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa 
4. El mirall s’esquerda d’Agatha Christie 
5. Expediente 64 de Jussi Adler Olsen 
6. Blanc mòbil de Ross Mac Donald 
7. Cambres d’acer inoxidable de Ferran Torrent 
8. Cruel summer d’Ed Brubaker i Sean Phillips (còmic) 
9. Vestit de núvia de Pierre Lemaitre 
10. El gos de terracota d’Andrea Camilleri 
11. La falsa pista de Henning Mankell 
12. La mala dona de Marc Pastor 
13. La forastera d’Olga Merino 
14. La sergent Anna Grimm de Montse Sanjuan 
15. Perdida de Gillian Flynn 
 
* Tots els títols els podeu trobar a les biblioteques, alguns estan disponibles 
en català i castellà. 

 

 
 

Preguntes: 
 

1. Quina malaltia pateix el pare de l’inspector Wallander? 
2. A quin llibre un detectiu de principis del segle XX ha de 

cercar desaparicions en massa? 
3. Com es mor en Dionisio? 
4. A quin llibre la policia sospita d’un home per la seva 

tranquil·litat? 
5. A quina novel·la es duen a terme tortures de forma cruel i 

bananera? 
6. Quin era l’ofici de Marina Gregg? 
7. A quin llibre hi ha una trama on s’ha de seguir una dona 

misteriosa molt més jove que el seu marit? 
8. En quin cos policial treballa el comandant Dalgliesh? 
9. Quina noia li agrada molt al detectiu Lew Archer des del 

primer moment que la veu? 
10. A quin llibre trobem una narració d’un escriptor que s’ha 

d’implicar en la solució d’un assassinat? 
11. On apareix mort l’Hilari Segués i Camps? 
12. On volen donar el darrer cop en Teeg i la seva banda? 
13. A quina novel·la la protagonista no és capaç de distingir si el 

què li passa és realitat o imaginacions seves? 
14. A quin llibre els protagonistes han de lluitar contra les 

mentides de l’ultradreta? 
15. En quin poble viu el comissari Montalbano? 

BUTLLETA 
 

Nom i cognoms: 
Número de carnet de la biblioteca: 
Edat: 
Telèfon: 
Correu electrònic: 

 

Preguntes i respostes 
 

1. Quina malaltia pateix el pare de l’inspector Wallander? 
 
 
2. A quin llibre un detectiu de principis del segle XX ha de 

cercar desaparicions en massa? 
 
 
3. Com es mor en Dionisio? 
 
 
3. A quin llibre la policia sospita d’un home per la seva 

tranquil·litat? 
 
 
5. A quina novel·la es duen a terme tortures de forma cruel 

i bananera? 
 
 
6. Quin era l’ofici de Marina Gregg? 
 
 
 
 
 

7. A quin llibre hi ha una trama on s’ha de seguir una dona 
misteriosa molt més jove que el seu marit? 

 
 
8. En quin cos policial treballa el comandant Dalgliesh? 
 
 
9. Quina noia li agrada molt al detectiu Lew Archer des del 

primer moment que la veu ? 
 
 
10. A quin llibre trobem una narració d’un escriptor que s’ha 

d’implicar en la solució d’un assassinat? 
 
 
11. On apareix mort l’Hilari Segués i Camps? 
 
 
12. On volen donar el darrer cop en Teeg i la seva banda? 
 
 
13. A quina novel·la la protagonista no és capaç de distingir 

si el què li passa és realitat o imaginacions seves? 
 
 
14. A quin llibre els protagonistes han de lluitar contra les 

mentides de l’ultradreta? 
 
 
15. En quin poble viu el comissari Montalbano? 

 


