
La biblioteca Joan Oliva i Milà de Vilanova i la Geltrú convoca el 
primer 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 llegit en el mínim temps. 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 ràpidament les respostes i amb 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 12 de juliol de 2021 
Termini màxim de lliurament de les respostes: dissabte 5 de març de 2022 
 

 

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 70 € 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 per a dues persones per participar a la ruta literària Ruta Barcelona 
negra i criminal, on mitjançant relats de diversos autors de novel·la 
policíaca, com Francisco González Ledesma, Manuel Vázquez Montalbán, 
Jaume Fuster, Manuel de Pedrolo, es mostra la part fosca de la ciutat. 

 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 de l’11 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/hE1rqiVQiQyD1RHo6
mailto:b.vilanovag.jo@diba.cat


Títols seleccionats pel concurs: 
1. Mort a La Fenice de Donna Leon 
2. Assassinat a l’Orient Exprés d’Agatha Christie 
3. La veu del violí d’Andrea Camilleri 
4. La tercera verge de Fred Vargas 
5. Les escopinades dels escarabats d’Andreu Martín 
6. El guardià invisible de Dolores Redondo 
7. El gos groc de Georges Simenon 
8. Els Homes que no estimaven les dones de Sylvain Runberg 

còmic basat en la novel·la de Stieg Larsson 
9. Alex de Pierre Lemaitre 
10. El chino de Henning Mankel 
11. El talent de Mr. Ripley de Patricia Highsmith 
12. Los mares del sur de Manuel Vázquez Montalban 
13. L’imperi dels lleons de Sebastià Bennassar 
14. Els fils de l’aranya de Margarida Aritzeta 
15. La chica que levaba una pistola en el tanga de Nacho 

Cabana 
* Tots els títols els podeu trobar a les biblioteques, alguns estan disponibles 
en català i castellà. 

 

Preguntes: 
1. Per què no pot tocar en públic el violinista Cataldo Barbera? 
2. Qui és la germana de la inspectora Amaia Salazar? 

3. Qui realitza els crims que investiga l’inspector Adamsberg? 
4. Com es diu la protagonista del llibre que ha passat la seva 

infància tancada en contra de la seva voluntat? 
5. A quin llibre ens hem d’enfrontar a animals que viuen a les 

clavegueres? 
6. Quins protagonistes han de fugir de la fam i dels dolents? 
7. A quin llibre podem trobar una zona d’estranys successos 

inexplicables? 
8. Quin personatge lluita per no perdre el seu benestar, encara 

que es pugui ficar en aigües pantanoses? 
9. A quina novel·la, un home ha de decidir si ajuda a una dona 

necessitada o es salva de la condemna de per vida dels 
mafiosos? 

10. Quin paper té la Melba en la investigació sobre en Germán 

Rojo? 
11. Per què el comissari Maigret empresona el doctor Michou? 
12. Què descobreix el detectiu Poirot en el desenllaç de la 

investigació? 
13. A quin llibre és la SEAT com a personatge secundari? 
14. Quin dels llibres té una trama amb fets que semblen reals 

acabats a un poble del Garraf? 
15. Com van assassinar el famós director d’orquestra que dirigia 

La Traviata al teatre de La Fenice de Venècia? 

BUTLLETA 
 

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

 

Preguntes i respostes 
 
1. Per què no pot tocar en públic el violinista Cataldo Barbera? 

 
 
2. Qui és la germana de la inspectora Amaia Salazar? 

 
 
3. Qui realitza els crims que investiga l’inspector Adamsberg? 

 
 
4. Com es diu la protagonista del llibre que ha passat la seva 

infància tancada en contra de la seva voluntat? 

 
 
5. A quin llibre ens hem d’enfrontar a animals que viuen a les 

clavegueres? 

 
 
6. Quins protagonistes han de fugir de la fam i dels dolents? 

 
 
7. A quin llibre podem trobar una zona d’estranys successos 

inexplicables? 

 
 

 
8. Quin personatge lluita per no perdre el seu benestar, encara 

que es pugui ficar en aigües pantanoses? 

 
 
9. A quina novel·la un home ha de decidir si ajuda a una dona 

necessitada o es salva de la condemna de per vida dels 
mafiosos? 

 
 
10. Quin paper té la Melba en la investigació sobre en Germán 

Rojo? 

 
 
11. Per què el comissari Maigret empresona el doctor Michou? 

 
 
12. Què descobreix el detectiu Poirot en el desenllaç de la 

investigació? 

 
 
13. A quin llibre és la SEAT com a personatge secundari? 

 
 
14. Quin dels llibres té una trama amb fets que semblen reals 

acabats a un poble del Garraf? 

 
 
15. Com van assassinar el famós director d’orquestra que dirigia 

La Traviata al teatre de La Fenice de Venècia? 

 

 


