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Rafael Vallbona [2] | El Mundo / Tendències, Ed Catalunya, 14 d'abril de 2016
L'Espluga de Francolí és un municipi de 3.800 habitants. Malgrat que te diversos equipaments, algun dels quals
més que notable com el Museu de la Vida Rural, és una vila que no surt al mapa mental dels llocs del país on hi
passen coses. Coses, és clar, dignes de ser reconegudes per la mesocràcia mediàtica i cultural que pensa i actua
des de la visió gentrificadora del poder urbà de Barcelona i Girona. Però, encara que no surti al Telenotícies, la
gent de l'Espluga vol una vida cultural que els atorgui el coneixement, la sensibilitat i l'actitud crítica que qualsevol
persona es mereix. Per això s'ha abocat al festival de novel·la negra El vi fa sang, celebrat per segon cop el cap de
setmana passat amb un èxit rotund tant de públic com de presència d'autors. Les institucions ho han vist i hi han
destinat els esforços per garantir-ne la bona rebuda i la qualitat.
Fa uns mesos, des d'un mitjà de comunicació barceloní, algú es mofava de que es fessin festivals de novel·la
negra a pobles com qui fa la festa major. Festivals, és clar, dels quals quasi mai no en parlen aquests mitjans
només focalitzats en el que passa a la ciutat, entenen que allò si que és important i definitori per al futur de la
civilització. Però a El vi fa sang, per exemple, la participació d'autors del país ha estat molt més nombrosa que a
BCNegra. I, després d'una xerrada, tothom podia comprar el llibre i demanar-li a l'autor que li firmés, cosa que al
certamen barceloní no passa. Això per dir-ne dues que certifiquen la vàlua del projecte. Si hi afegim que els vins
de la DO Conca de Barberà conviden al públic entre taula rodona i presentació; la veritat, la cultura petita que es fa
als pobles també ens fa grans a tots.
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