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Diàlegs amb la literatura
Morella negra Com la Trufa

Jorge Garcia Martí: “Comissari Garcia” de Morella Negra com la Trufa. President de 
l’associació “La canveta literària”. Exregidor de Turisme i Comerç de l’Ajuntament de Morella.
Nancy Garcia Tena. Subcomissària d’assumptes interns de Morella Negra com la Trufa

Morella Negra Com la Trufa
Va nàixer amb la il·lusió de portar a la nostra comarca novel·les negres. Conéixer 

i descobrir els autors que hi ha darrere d’aquests llibres per, així, gaudir més d’ells. 
Gràcies a les bones intuïcions de Paco Camarasa, el que havia de ser un esdeve-
niment purament literari es va convertir en un festival gastroliterari  on s’ajunta 
la joia negra de la gastronomia de la nostra comarca amb la part més fosca de la 
literatura. Edició darrere edició, Morella negra ha anat agafant el seu caràcter i 
personalitat, destacant sobretot per l’estret contacte dels autors i els seus lectors. 
Aquesta és la seua petita història.

Morella Negra Com la Trufa ha celebrat aquest any la seua cinquena edició. Com 
cada any, hem anat sumant assistents i repercussió en els diferents mitjans. Després 
d’aquesta cinquena edició, m’agradaria fer un recorregut de com va nàixer aquest 
festival gastroliterari negre i com ha anat evolucionant i agafant la forma que té ac-
tualment en una estructura de taules literàries i degustacions dels nostres productes ja 
definides a la qual anem incorporant activitats paral·leles que cada vegada li donen 
més contingut al festival. Al final, Morella negra és el compendi d’un bon grapat de 
complicitats, passions i sinergies que fan possible un cap de setmana on la literatura 
negra, en la seua visió més ampla, la trufa negra de la nostra comarca i el contacte 
entre escriptors i lectors agafen el protagonisme.

Com tot, Morella negra no va eixir sols en un moment sinó que, a poc a poc, es do-
naren les circumstàncies que al final tenen com a resultat aquest festival. La relació de 
Morella amb la novel·la negra ja ve de temps gràcies a Sergi Beser i la seua amistat 
amb Manuel Vázquez Montalbán. Sergi li va obrir les portes de la seua casa i Manolo 
va fer que la trufa de la comarca dels Ports tinguera ja presència als primers capítols 
de la història del detectiu Carvalho. Aquesta connexió d’amistat inclou  dues persones 
més, fonamentals en aquesta història, el llibreter Paco Camarasa i el periodista Josep 
Martí i Gómez... però això arribarà més tard.

Aquesta bona relació de Morella i la novel·la negra va fer que les lectures de Váz-
quez Montalbán sempre estigueren presents. Després van arribar més lectures que ens 
van enganxar començant per Henning Mankell. També, descobrir la llibreria “Negra y 
Criminal” i sentir que aquell era també el teu lloc,  on Paco i Montse t’anaven desco-
brint cada cop més autors, veure que els musclos i el vi blanc també parlen de novel·la 
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negra, viure en primera persona el boom! de la novel·la negra nòrdica de Steig Lars-
son, alguna escapada a Vall-de-roures a la llibreria Serret per conéixer autors, demanar 
pels reis anar a BCNegra al premi Carvalho. Tot això va fer que tinguérem la il·lusió de 
tindre a Morella alguns d’aquests autors i que ací ens parlaren de les seues novel·les, 
conéixer-los millor, tindre aquest contacte pròxim que et fa gaudir més dels seus llibres 
i fer-los més teus.

Un dels moments claus de la història va ser a principis de l’any 2013, després 
d’escriure la carta als reis, i ells per descomptat que van portar el regal, ens vam posar 
en contacte amb Camarasa per contar la bona nova que aniríem a BCNegra gràcies 
als reis mags. A Paco, li vam preguntar si podíem anar al lliurament del premi Carval-
ho.... Paco va dir ràpidament que sí, que l’entrega del premi a Maj Sjöwall era oberta 
al públic, però que ell ens invitava a anar al vi d’honor que es feia a La Capella. Va 
ser aleshores, caminant pel carrer Hospital camí a La Capella, quan enlluernats per la 
BCNegra li vam dir a Camarasa que ens agradaria muntar “alguna cosa” de novel·la 
negra a Morella... i ell ens va mirar... sorprés perquè no véiem l’obvi... “Si a Morella 
ho teniu molt bé, teniu novel·la negra i teniu trufa negra. Si 
ho ajunteu segur que serà un èxit”. Ell ens va obrir els ulls, la 
llavor ja estava sembrada. Eixa BCNegra va donar per a més, 
el dissabte de matí entre els musclos i vi blanc vam conéixer 
un altre morellà infiltrat dins de les trames negres, a Gori Dolz 
de l’Alrevés, també, entre altres autors a Isidre Garrido i la 
periodista Laura González a qui ja seguíem des de feia temps a 
través del seu programa a Ràdio 3 “Todos somos sospechos”, 
tots ells després, junt amb Xavi Borrell, van ser fonamentals 
per fer realitat la primera Morella negra.

Després d’aquella BCNegra va quedar aquí la idea, enca-
ra era sols una il·lusió més. Vam continuar anant a esdeve-
niments de novel·la negra, coneixent lectures i escriptors, el 
cuquet de fer alguna cosa s’anava menejant però no trobava 
l’eixida. L’oportunitat va eixir quan vaig entrar de regidor a 
l’Ajuntament de Morella. Des del principi, em pareixia una 
bona idea com a acte cultural i promoció de la nostra gastrono-
mia, però per plantejar-ho volia que no és veiera sols com un 
projecte d’uns apassionats de la novel·la negra que no arriba-
ria a molta gent. A més a més, s’havia d’involucrar els nostres 
restauradors perquè el festival tinguera les dues vessants que pensàvem que el podia 
fer diferent de la resta dels festivals de novel·la negra que anaven proliferant per tot 
arreu, que fora un esdeveniment cultural i gastronòmic que valguera per dinamitzar 
les jornades gastronòmiques de la trufa. Aquí l’oportunitat va arribar a la tardor del 
2015,  un Cita a Morella en què va participar Josep Martí i Gómez. Després de sopar, 
quan estàvem parlant Josep, l’alcalde - Rhamsés- i nosaltres, els vam plantejar la idea 
de fer una cap de setmana de novel·la negra, que estaria bé que participara Josep i que 
Camarasa ens havia donat la idea d’ajuntar-ho amb la trufa negra. Josep al moment va 
dir que sí, que estaria molt bé fer una taula que ajuntarà la ficció amb la realitat, que ell 
participaria; a Rhamsés també li va agradar la idea. Ja teníem Morella negra en marxa 
i feina per davant.

Cartell de la I Morella negra
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Al principi vam ser un grup reduït, M. José, Nancy i Jorge vam començar a ima-
ginar el que podia ser el nostre cap de setmana ideal. Vam comptar amb el suport de 
l’Ajuntament i vam incloure el cap de setmana dins de les jornades gastronòmiques 
de la trufa i de tot el seu equip. Migue per fer el disseny d’una imatge impactant 
amb el punyal de buscar trufa ensangonat, Amparo i l’equip de turisme s’encarregaren 
d’organitzar les degustacions i la gent que muntava les sales i tota la infraestructura. 
Asetmico (Associació Empresarial Turística de Morella i Comarca) també es va im-
plicar i aportaven la part “gastro” al cap de setmana negre. Els restaurants que no par-
ticipaven en els show cookings de les jornades gastronòmiques preparaven els pinxos 
per a les degustacions. Però el fonamental per muntar el festival va ser la complicitat 
de la gent, alguns lligats a Morella i uns altres que ràpidament es van convertir en els 
nostres ambaixadors. Gràcies a Josep Martí, Gori Dolz, Xavi Borrell i Laura Gonzàlez 
vam fer el primer programa de Morella negra. Per a nosaltres va ser un gran.... gran 
programa, encara que sols vam tindre dues taules literàries i la trobada d’un escriptor 
amb els alumnes de batxiller. Una de les coses que des dels primers moments vam tin-

dre clar és que volíem que Morella negra afavorirà 
els encontres entre els escriptors i els lectors. El 
component gastronòmic del nostre festival ho pro-
piciava i amb les degustacions de pinxos de trufa i 
productes, a poder ser negres, de la nostra comarca 
a la llotja de l’Ajuntament de Morella va tindre el 
seu lloc ideal. Vam voler que aquest lloc es conver-
tira en un homenatge a una persona que ens va en-
senyar a estimar la cultura i especialment la litera-
tura, que estimava la bona cuina i la conversa, Sergi 
Beser. La llotja de l’Ajuntament es va convertir en 
la Sala de degustació gastroliterària Sergi Beser, un 
lloc on, ben segur, s’hi haguera trobat del tot a gust.

El 19 de febrer de 2016 va tindre lloc la inauguració de la primera Morella Negra 
Com la Trufa. Ja després de la primera presentació, abans de presentar cap llibre, ja 
vam veure que la cosa funcionava. L’ambient a la sala gastroliterària era bo i la de-
gustació es va allargar parlant de llibres amb persones a qui, en alguns casos, a penes 
coneixíem i que ens van sorprendre per la seua passió pels llibres. Crec que abans 
d’acabar la nit ja es va crear el que ara deu ser sempre l’inici de qualsevol associació 
cultural, un grup de whatsapp, en aquest cas “Una canyeta literària”. La prova de foc 
era la primera taula del primer festival: què passaria amb 30 jóvens i un escriptor?  
Això sí, moderats per Laura González. Al final tot un èxit, Pere Cervantes els va en-
ganxar amb el seu “No nos dejan ser niños” i “Internet negro” i les preguntes i curio-
sitats anaven fluint. 

Per al vespre tocava la taula estrella del festival, teníem la taula de “Realitat i ficció” 
amb l’exfiscal José María Mena i l’escriptora i jutge Graziella Moreno, moderats per 
Josep Martí i Gómez, tot un luxe que la gent va agrair i va omplir la sala per sentir 
Mena dir “En España se mata poco” i Josep que amb les seues preguntes, moltes 
d’elles farcides amb infinites anècdotes, ens feia veure la realitat. En acabar, la sala 
gastroliterària va agafar tota la vida amb les converses, el vi i els pinxos. Per acabar 
aquest primer festival, vam tindre tres autors que parlaven de diferents territoris: Pere 
Cervantes ens portava a Menorca, Ángel Gil Cheza ens mostrava el subsòl de Vila-real 

Pere i alumnes tapant-se la cara amb el llibre
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i Isidre Garrido fins i tot arribava al mercat de la trufa de Morella amb “Crims del Ma-
tarranya” tots ells moderats per Xavi Borrell. En finalitzar la taula i acomiadar-nos a la 
Sala Sergi Beser vam notar que el festival havia funcionat, que quasi tots, amb llibres 
a les mans, transmetien emoció en les seues paraules. Ens vam adonar que nosaltres 
podíem tindre una cosa que els grans festivals no podien aportar a les seues cites, la 
proximitat entre lectors i escriptors.

A partir d’aquesta primera edició el grup de La canyeta literària es va fer més gran. 
De tant en tant, ens trobem per parlar de llibres, llevar-nos la paraula d’uns als altres, 
i acudir a esdeveniments literaris, com VLCnegra, presentacions a Vall-de-roures o a 
la Fira del Llibre d’Ares, però les que es van convertir en cites ineludibles van ser la 
BCNegra i Sant Jordi a Barcelona.

A setembre de 2016 vam començar a preparar la segona edició de la Morella negra 
que tindria lloc el febrer de 2017. Per iniciativa de Xavi Borrell es va crear el premi del 
festival, el “Tuber Melanosporum”, un nom que dóna molts problemes als nominats 
cada vegada que han de parlar d’ell. Vam voler crear un premi que fora un reconeixe-
ment i una empenta per als autors que comencen. 
Vam optar per donar un premi a la millor novel·la 
negra d’un escriptor novell que haguera publicat la 
seua novel·la amb una editorial durant l’any 2016. 
A partir d’aquesta edició, Lara Adell, apassionada 
dels llibres, va formar part de l’organització i es 
va crear un grup de lectors que formarien part del 
jurat del premi “Tuber Melanosporum”. Van vo-
ler que fora un jurat heterogeni format per lectors 
de diferents gusts, edats i afinitats. El jurat va es-
tar format per Nancy Garcia, M. José Tena, Lara 
Adell, Izaskun, Ani Giménez, Santiago Fabregat, 
Anna Ferreres i presidit per Xavi Borrell. Després 
de diverses edicions, ens hem adonat que tindre 
un jurat parell no és una bona idea... al final de moltes de les deliberacions es produïen 
empats en els quals, les conviccions fermes dels membres feien difícil trobar una solu-
ció, que en algun cas es va haver de resoldre amb la incorporació d’un nou membre, de 
solvència acreditada, que desfera un empat que s’havia enquistat. El gros d’aquest ju-
rat s’ha mantingut en les quatre edicions. En petites variacions, es va incorporar Charo 
González, gran lectora i assídua als festivals de novel·la negra, i després de la sortida 
del jurat de Xavi Borrell es va incorporar Argi Boix. El premi “Tuber Melanosporum” 
ha omplert de lectures la tardor i hivern del nostre jurat a més de crear un vincle molt 
especial del festival amb la major part dels nominats i premiats. Seran per sempre els 
nostres “Tubers”.

La gran protagonista de la segona edició, el febrer de 2017, va ser Alicia Giménez 
Bartlett que va participar en dues taules, el dissabte de matí amb els alumnes de ba-
txiller i després, a la vesprada, entrevistada per Laura Gonzàlez i Xavi Borrell. Alicia 
Giménez Bartlett ens va parlar dels seus llibres, de Petra Delicado, però especialment, 
amb els alumnes de batxiller, de la importància del sentit crític front a la vida i com 
qüestionar les coses que ens arriben, no acceptar-les sense mirar que hi ha al darrere. 
En aquesta edició vam acompanyar les novel·les negres de poesia i de sèries.

Josep Martí - José Maria Mena - Graziella Moreno
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El divendres a la nit vam instaurar la sessió golfa amb la poesia canalla de Carlos 
Salem. El dissabte, abans de la taula d’Alicia, vam posar una segona taula  on vam 
parlar de sèries de televisió. Un gènere que aleshores estava tenint el seu boom! i 
que ha continuat creixent, reforçat actualment per la popularització de les plataformes 
d’streaming. Unes sèries que moltes vegades estan íntimament lligades a la novel·la 
negra, ja que cada cop més s’adapten aquests llibres i alguns dels autors de novel·la 
negra formen part dels equips de guionistes. Carlos Digón i Nacho Cabana conduïts 
per Laura Gonzàlez ens vam parlar de les sèries que ja es podien considerar clàssics 
del gènere i ens van presentar algunes que han sigut grans èxits poc després. El vespre 
del dissabte, per si no hi havia hagut prou emocions, vam fer el lliurament del pri-
mer “Tuber Melanosporum” i el guanyador va ser “Luis Roso” amb “Aguacero” una 
novel·la ambientada a la postguerra de la guerra civil enmig de la construcció d’un 
gran pantà. Per acabar de donar forma al festival, el diumenge vam tindre dues taules 
literàries. D’aquesta manera, pràcticament l’estructura del festival ja la teníem defini-
da per a les pròximes edicions, encara que cada any anem acoblant aquesta estructura 
amb puntuals variacions. 

Per al diumenge vam reservar dues grans taules, a primera 
hora una entretingudíssima taula on la “novel·la negra gambe-
rra” de Carlos Salem i el valencià Rafa Calatayud demostrava 
que de vegades les novel·les negres poden ser del més esper-
pèntic. Per tancar el festival vam tindre una taula amb escrip-
tors que, com anècdota, a les seues novel·les els protagonistes 
no eren policies, però que eren tres de les millors novel·les ne-
gres que s’havien publicat a Espanya en els últims anys. Mar-
celo Luján amb “Subsuelo”, Empar Fernández amb “Maldita 
Verdad” i Michel Suñén amb “Psicario”. La sala de degustació 
gastroliterària Sergi Beser cada cop va estar més concorreguda 
i animada, amb més cares noves que han anat tornant cada 
any i s’han convertit en habituals del festival. Aquest segon 
any ens vam adonar de la importància dels moderadors de les 
taules... Vam tindre  Laura Gonzàlez “nugada” a la cadira de 
moderadora quasi tot el festival. A partir de llavors ens hem 
esforçat no sols per portar bons autors de novel·la negra, sinó 
també per portar moderadors que acompanyen els autors per 
descobrir-nos tant l’autor com les seues novel·les.

Per a la tercera edició es donaven totes les circumstàncies 
per convertir el nostre festival en un homenatge a la generació 
que havia popularitzat la novel·la negra al nostre país. En el 
2017 es van complir els 40 anys de la publicació de la primera 
novel·la del detectiu Carvalho de Vázquez Montalbán, “La so-
ledad del manager”  en la qual persones reals com Sergi Beser 
i el “Gestor Fuster” es convertien en personatges de novel·la 
i li feien guisats a Carvalho amb trufes de la nostra comarca 
o li portaven “flaons”. Paco Camarasa havia publicat la nostra 
“bíblia” de la novel·la negra “Sangre en los estantes”, a més 
a més,  els dos investigadors que van ser claus en els anys 80 

Primer premi «Tuber Melanosporum»

Laura González
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tornaven als llibres. Es va fer públic que Carlós Zanón ressuscitaria a Carvalho en una 
nova novel·la, també havia eixit publicada “Llámame Méndez” de Victoria González 
Torralba, filla de Francisco González Ledesma, que era la preqüela en què coneixíem 
d’on venia el comissari Méndez, protagonista dels llibres del seu pare. Váquez Mon-
talbán, González Ledesma i Paco Camarasa eren companys de generació i amics dels 
morellans Sergi Beser i Josep Martí Gómez. Tot s’anava conjurant per fer eixe home-
natge que tant ens haguera agradat.

Al Sant Jordi de 2017 és quan es va començar a forjar la Morella negra de 2018. A 
la firma de llibres de Camarasa a la parada de “Som negra”, al passeig de Sant Joan, 
l’apassionat grup de la canyeta literària va abordar  Paco perquè ens firmara el seu 
llibre i al moment ja l’estàvem invitant a vindre a Morella negra i destapant-li totes les 
xarxes ocultes que la “màfia morellana” havia posat en marxa perquè ell estiguera al 
nostre festival, ràpidament ens va batejar com la “Morella connection” capaç de mane-
gar els seus fils per aconseguir fer vindre a Morella a personalitats rellevants del món 
de la cultura, màfia a la qual ell es va apuntar en eixe mateix 
moment.

Després de convidar Paco Camarasa a participar al nostre 
festival ens va enviar un correu on s’oferia a participar en Mo-
rella negra en quasi tot: “Podeu comptar amb mi per qualsevol 
cosa: xerrades, moderar, col·locar les cadires o servir copes. 
Escombrar no, que diu la Montse que ho faig molt malament”. 
Ell ens va servir de “connexió” per alguns dels importants au-
tors que vam tindre el febrer de 2018, però malauradament 
ell no va poder estar. El nostre homenatge no va ser possible, 
la salut va impedir tindre amb nosaltres Paco Camarasa i Jo-
sep Martí Gómez. Malgrat anunciar en un primer moment la 
presència dels dos en el nostre festival, tres setmanes abans 
del festival vam haver de modificar el nostre programa. Amb 
un Paco, ja molt debilitat, ens vam creuar en el seu comiat de 
BCNegra, en la gelada presó Model de Barcelona, i ens va dir 
que havíem de parlar... que molt al seu pesar no podria estar a 
Morella. Al final, el festival que havia de ser un homenatge a 
una generació es va convertir en un homenatge al “llibreter” 
que més ha fet per la novel·la negra espanyola.

Gràcies a Paco i a la “Morella connection” vam tindre un 
festival amb grans noms de la novel·la negra espanyola. En el 
llibre “Sangre en los estantes” Paco parlava dels “nueve no-
vísimos”, nou escriptors que per a ell marcarien el futur de la 
novel·la negra espanyola i formaran part d’una nova generació 
d’autors. D’aquests autors en vam tindre tres en l’edició de 
2018 de Morella negra, Víctor del Árbol, Rosa Ribas i Carlos 
Zanón. Víctor i Rosa van compartir la taula “Negres i crimi-
nals” que va moderar Mariola Nos. Carlos va compartir taula 
amb Victoria González Torralba en la taula “Investigadors mí-
tics que tornen” en la qual, moderats per Santiago Álvarez, ens 
parlaven de la resurrecció de Carvalho i Méndez.

Sant Jordi 2017. Camarasa

Zanón, Vicki i Santiago
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A més dels “novísimos” de Camarasa, vam tindre a dos destacats autors valencians, 
al més negre dels nostres autors, Ferrant Torrent i a Martí Domínguez que després 
de “La Sega” va fer una incursió a la novel·la negra amb “L’assassí que estimava els 
llibres” moderats per Eric Gras en la taula “Lletres negres valencianes”. Per a aquesta 
edició la dosi de “realitat i ficció” va vindre del periodista morellà Àlex Milian que 
va moderar la taula anomenada “La màfia russa” en què van participar els “autors po-
licies” Rafa Melero i Pere Cervantes amb l’escriptor i periodista de successos Carlos 
Quílez. En la segona edició del premi Tuber Melanosporum la novel·la guanyadora 
va ser “Ya no quedan junglas adonde regresar” de Carlos Augusto Casas, que a més 
de Tuber va obtindré importants premis eixe mateix any. En aquest 2020 s’ha anun-
ciat l’adaptació de la novel·la al cinema. Uns quants dels moderadors i escriptors 
d’aquesta edició han sigut atrapats per l’ambient que es viu a Morella negra i han 
continuat venint en els anys següents. Aquest fet ha passat a formar part de la “Morella 
connection” per fer cada any un festival més interessant.

Dins de les activitats complementàries en l’any 
2018, es va fer una visita guiada a la Morella més 
negra en què s’expliquen molts dels actes crimi-
nals que han tingut lloc a la nostra ciutat durant 
el pas dels segles. La part gastronòmica del fes-
tival continua cada vegada més viva a la “Sala de 
degustació gastroliterària Sergi Beser”. Es van in-
corporar al festival els vins de la IGP de Castelló i 
els restaurants d’Asetmico com cada any ens han 
portat per degustar els seus pinxos negres de trufa 
mentre els autors firmen els seus llibres i la con-
versa flueix entre lectors i autors.

Després de l’edició del 2018, un dels objectius 
del festival es tindre a Morella Negra els “nueve 
novísimos” que Camarasa va seleccionar a “San-
gre en los estantes”. A més de Víctor del Árbol, 
Rosa Ribas i Carlos Zanón, formen part dels “no-
vísimos” Juan Ramón Biedma, Berna González 
Harbour, Toni Hill, David Llorente, Alexis Rave-
lo i Dolores Redondo. A aquests nou escriptors, 
nosaltres n’afegim un més, Domingo Villar, de 
qui Camarasa ens va recomanar molt efusivament 
els seus dos primers llibres, però que el tercer es 
va fer esperar massa. D’aquests “novísimos” han 

passat per Morella quatre més en les dues últimes edicions. El 2019 vam tindre a Toni 
Hill que ens portava “Tigres de cristal” i va compartir taula amb Agustín Martínez, 
autor de “Monteperdido” i “La Mala hierba”  on moderats per Mariola Nos vam parlar 
sobre crims a l’adolescència. Eixe mateix any també vam tindre l’exuberant Alexis 
Ravelo que, junt amb Benito del Olmo, a les seues novel·les ens mostren la part negra 
dels seus llocs de naixement al sud d’Espanya, Ravelo la Gran Canària amb el seu 
inspector Monroy, i Benito, Cadis amb Bianquetti.

Sala de degustació gastroliterària
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A l’última edició de Morella negra, en l’any 2020 vam tindre a dos “novísimos” més. 
La periodista, subdirectora d’ “El País”, Berna González Harbour, va compartir taula 
amb Arantza Portabales en la taula “Art de novel·la negra”, moderades per Santiago 
Álvarez, en què van parlar dels crims dels seus llibres que representen obres d’art. Al 
llibre de Berna “El sueño de la razón” ens trobem un criminal que vol representar en 
els seus assassinats obres de les pintures negres de Goya. L’altre “novísimo” que vam 
tindre a 2020 va ser el “distòpic” David Llorente, acompanyat de José Ramón Gómez 
Cabezas, i vam parlar dels seus llibres que ens presenten una societat futura... negra 
i poc desitjable. En la taula rebutjaven firmament que “la realitat supera la ficció” . 
Llorente, fins i tot, va ser un poc premonitori quan va afirmar el 15 de febrer que “la 
distòpia tenia els dies comptats, que cada dia estàvem més prop d’ella”. En un mes ens 
va arribar la distòpia de la COVID-19 en el seu estat d’alarma i tots ens vam haver de 
quedar a casa.

Per les pròximes edicions esperem comptar amb nosaltres a la resta dels “nueve no-
vísimos y uno más”, Juan Ramón Biedma, Dolores Redondo i Domingo Villar.

En les dues últimes edicions també hem volgut 
donar da vegada més importància al nostre premi 
“Tuber Melanosporum” i, per tant, als escriptors 
novells que s’inicien en el gènere negre. Des de 
l’any 2019 la primera taula literària del festival és 
la protagonitzada pels finalistes del premi d’eixe 
any, una taula marcada per la vitalitat dels escrip-
tors que comencen en aquest món. Al vespre arriba 
un dels moments més emotius i esperats del fes-
tival, el lliurament del premi “Tuber Melanospo-
rum” que s’ha convertit en una de les marques del 
nostre festival. L’entrega del premi és la culmina-
ció del treball del jurat. Al final podem conéixer el resultat de les lectures i de les, 
sempre sorprenents, votacions del nostre jurat fruit de les diferents sensibilitats que 
integra. En l’any 2019 el Tuber Melanosporum va ser per Talión, de l’escriptor Santia-
go Díaz que publicava el seu primer llibre en el qual alternava l’escriptura amb la seua 
feina de guionista a la sèrie “Puente Viejo”. En l’any 2020 el premi va ser encara més 
“mediàtic”. La novel·la premiada va ser “El hombre que nunca le haría daño a nadie” 
de Roger Rubio directiu i guionista d’alguns dels programes més populars de TV3.

En el festival sempre hem volgut que les taules tingueren un nexe d’unió entre els 
llibres o els autors que les integren. No hem volgut deixar de banda temes o escriptors 
que ens són pròxims. El 2019 vam tindre una taula d’escriptors de novel·la negra de 
Castelló, la taula va estar formada per Julio César Cano, David Jiménez “El Tito” i 
José Manuel González de la Cuesta, moderats per Eric Gras. En l’any 2020 vam tindre 
la taula que parlava del “rural noir” amb Jordi Llobregat autor de “No hay luz bajo la 
nieve” i Marto Pariente amb “La Cordura del idiota”.

Per últim, les taules que han estat un eix central dins de Morella negra són les que 
ens han arrimat a la part més negra de la realitat i actualment s’engloben dins de 
l’anomenat “true crime”. En aquests dos últims anys, de la mà de Carlos Quílez, ens 
ha donat a conéixer llibres, fets reals i el que hi ha darrere d’aquests fets, que han posat 
en dubte el que afirmàvem en les altres taules del festival. Primer, afirmant que “la re-

Final Morella negra, 2018
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alitat supera la ficció” en clara contradicció al que afirmaven els escriptors distòpics i 
després un contundent “no existe la belleza en el crimen” de la jutge Rosa Maria Freire 
contrarestant la taula “Art de novel·la negra”.

En l’any 2019 la taula es va anomenar “La realitat s’imposa”. A Carlos Quílez, el 
va acompanyar en qualitat de moderador el nostre ben volgut Josep Martí Gómez. A 
la taula també teníem a la periodista Fàtima Llambrich amb el seu “Sense cadàver” 
i un dels protagonistes de l’actualitat dels últims anys, Francisco Marco, director de 
l’agència de detectius “Método 3” que va realitzar “escuchas” a diverses persones 
relacionades amb la política catalana al restaurant “La Camarga” i va traure a la llum 
la “Policia patriòtica” del “Comisario Villarejo”. En l’any 2020, Carlos Quílez ens 
va portar una taula d’autèntic “true crime”. Vam tindre a Bea Osa en el seu “Olor a 
muerte en Pioz” de la sèrie “Sin ficción” de l’editorial “Alrevés”, la criminòloga Paz 
Velasco que en “Criminal-Mente” ens posa dins del cap dels assassins i la Jutge Rosa 
M. Freire, coneguda per ser la instructora del cas de “Los discos duros de Bárcenas”, 
però que ens va sorprendre per la seua sensibilitat davant dels casos que li tocava 

investigar així com per l’autoritat que desprenia. 
Carlos Quílez, potser influenciat per la seua passió 
pels productes gastronòmics de la nostra terra, ha 
entrat a formar part destacada de la “Morella con-
nection” i gràcies a ell hem pogut tindre aquestes 
taules tan rellevants al nostre festival.

En les últimes edicions, l’estructura del festival 
ja està consolidada amb la presentació el divendres 
a la vesprada, les cinc taules literàries entre dissab-
te i diumenge, el lliurament del premi “Tuber Me-
lanosporum”, les degustacions gastroliteràries a la 
sala Sergi Beser i les activitats complementàries. 
En les tres últimes edicions sí que hem volgut fer 
unes presentacions prèvies al festival per anar es-
calfant motors. En les setmanes anteriors al festi-
val realitzem presentacions a Castelló i a Barcelo-
na. A Castelló, a la llibreria Argot i a Barcelona, 
primer a la llibreria especialitzada Som negra, i en 
l’últim any vam canviar al show-room de Gemma 
López Joiers, ja que la llibreria, malauradament, 
va tancar a la tardor de 2019. Aquestes presenta-
cions han representat una oportunitat de trobament 
amb els amics de Morella i de la novel·la negra, 
l’ocasió de promocionar el nostre poble, la trufa 
dels Ports i de tindre amb nosaltres autors que més 
tard vindrien al festival.

Dintre de les activitats complementàries, la 
nostra intenció és mantidre les que tenim en els 
pròxim anys estant sempre oberts que aquestes es 

puguen ampliar si pensem que poden ser atractives i relacionades amb la gastrolite-
ratura negra. El divendres a la nit es realitza algun acte lúdic que pot estar relacionat 

La realitat ficció
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amb la poesia, el cine... el que siga ... Però que es puga seguir amb una copa a la mà. 
El dissabte de matí, a pesar de faltar un any, ha tornat per quedar-se la visita guiada a 
la Morella més negra i cada cop volem que s’hi vaja incorporant més contingut. També 
el dissabte de matí, en acabar la taula dels “Tubers” i de firmar els seus llibres, marxem 
a la plaça de Morella a realitzar un “vermut literari” per xarrar i riure, selfies inclosos, 
lectors i autors.

Una de les preguntes que sempre ens fan en acabar qualsevol edició del festival o 
quan comença a fer fred i ja pensem en l’hivern que se’ns arrima és: “Quan serà la 
pròxima Morella Negra Com la Trufa?”. La resposta és que no tenim data fixa... com 
el Carnestoltes, anem ballant amb ell. Sempre és la 
segona quinzena de febrer, depenent si carnestol-
tes cau prompte o tard, Morella Negra és el cap de 
setmana abans del Carnestoltes oficial si cau tard o 
la setmana després del Carnestoltes de Morella si 
cau prompte. I, quins dies serà l’edició del 2021?  
Serà el 26, 27 i 28 de febrer.

Des de Morella Negra com la Trufa volem 
agrair l’ajuda que hem tingut des del principi, de 
les institucions, de l’associació d’empresaris, dels 
col·laboradors, dels escriptors i lectors que han fet 
que cada any, en acabar les diferents edicions, les 
sensacions que ens arribaven foren de satisfacció 
i gratitud; d’haver gaudit d’un cap de setmana es-
pecial envoltats de llibres, de cultura, de bona gas-
tronomia i de, cada cop, més amics. Cada any la 
xarxa de Morella negra es va ampliant fent possi-
ble que edició darrera edició tinguem interessants 
llibres i autors al nostre festival... gràcies que cada 
cop arriben a més llocs els tentacles de la “Morella 
connection”.

Presentació a Argot, Castelló

Poesia a la Nevera


