
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca Joan Oliva i Milà 

Pl. de la Vila, 13 
08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel 93 893 20 39 
b.vilanovag.jo@diba.cat 

 
Horari Biblioteca: 

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 20 h 
Dimarts de 16 a 20 h 

Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 

Un dijous al mes, de les 17.30 fins a les 19.00 h 
 

 
 
 

  

 

  

QUAN LA NIT MATA EL DIA 

AGUSTÍ VEHÍ 



Tercera sessió del Club de Gènere Negre de la Joan 
Oliva, on es  parlarà d’un dels autors catalans que 
més empremta han deixat en el nostre record com 
és Agustí Vehí i el seu ‘Quan la nit mata el dia’. 
 

1. L’autor 
 
Amb el boom de la novel·la seguit de l’èxit 
aclaparant de la saga ‘Millennium’ de Stieg Larson, 
allà pel final de la primera dècada dels 2000, van 
aparèixer una sèrie d’autors que feia temps que 
picaven pedra en el món de la novel·la negra sense 
tenir el reconeixement merescut. Així va ser el cas 
de l’inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres 
Agustí Vehí (1958-2013), qui va veure 
recompensada la seva carrera amb el Premi Crims 
de Tinta del 2011. Un creador d’històries proper, 
amb ritme i molta coneixença del terreny a trepitjar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. L’obra 

Quan la nit mata el dia. 

 
Juan Antonio Hinojosa, 
un delegat local de 
Falange ha estat mort a 
la ciutat de Figueres en 
ple franquisme, està 
mig nu i algú li ha clavat 
al crani una pesada creu 
de fusta i metall i li ha 
lligat un cinturó al coll. 
L'inspector Iríbar 
intentarà esbrinar qui hi 
ha estat el culpable, 
però en un món on no hi 
ha llibertats, les coses 
no es poden fer de la 
manera més justa. Amb 
Quan la nit mata el 
dia el sotsinspector de 
la Policia Municipal de 
Figueres, Agustí Vehí va 
guanyar el 'Premi Crims de Tinta 2011'  
 
 

 


