AGUSTÍ VEHÍ I CASTELLÓ (1958-2013)
Guia de lectura**

Nascut a Figueres el 1958. Llicenciat i doctor en Història per la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Ha compaginat la seva tasca professional a la Guàrdia Urbana de Figueres, on va
ingressar l'any 1982 i on ocupava actualment el càrrec de sotsinspector, amb la
recerca, la docència universitària i els estudis d'especialització. Fou professor
d’Història de Catalunya a l’Escola de Policia de Catalunya i d’Història de la
Seguretat a l’Escola de Prevenció i Seguretat de la UAB.
Autor de llibres d'història i de divulgació, va escriure diverses novel·les negres i
rondallles.
Ha mort el dia 20 de març de 2013.

NOVEL·LA NEGRA
Torn de nit : un vodevil negre i policial a l'empordanesa. Barcelona : Alrevés,
2012.
Quan la nit mata el dia. Barcelona : La Magrana, 2011.
Premi Crims de Tinta 2011.
“Qualsevol nit, a Figueres, pot sortir el sol” publicat a Crims.cat. Barcelona :
Alrevés, 2010, p. 221-242.
La Ginesta : un blues empordanès : novel·la negra
Perpignan : Mare Nostrum, 2010.
Abans del silenci. Lleida : Pagès, 2009.
XIXè Premi Ferran Canyameres de Novel·la 2009.
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“Qualsevol nit pot sortir el sol” [inèdit, adaptat per a titelles i estrenat el 27 de març
de 2012 a La Cate de Figueres]
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Girona : Diputació de Girona, 2011
Torna el fusell i posa't a treballar! : la Milícia Nacional a Figueres a la darrera
guerra carlina : 1872-1876 Figueres : Ajuntament de Figueres, 2008.
En coautoria
La Guerra de Mossèn Rovira : la sorpresa de Figueres : 1811. Madrid : Ministerio
de Defensa, 2011
Recorrerem la jungla : 50 anys d'escoltisme a Figueres. Figueres : Brau, 2003.
Els Pastorets de Figueres : LXXV aniversari de El Primer Nadal dels Pastors :
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Masó.Figueres : Brau, 1998.
730 aniversari de l’atorgament de la Carta Pobla de Figueres: 21 de juny de 1997.
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Empordaneses per la Solidaritat, 1995.

SEGURETAT, PREVENCIÓ D’ACCIDENTS
¡Peligro! : cómo afrontar las adversidades sin miedo. Barcelona : Ediciones B,
2009.

ARTICLES
En coautoria
“Reflexions sobre el concepte de seguretat en l'àmbit municipal. Estudi d'un cas”,
Revista Catalana de Seguretat Pública, núm. 9 (2001), p. 85-103. Disponible a:
http://www.raco.cat/index.php/RCSP/article/view/121556/176055
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Entrevistes
Sancho, Jesús "Ser policía siempre es difícil pero todavía lo es más hacerlo con
cordura y humanidad". La Vanguardia, 02-02-2012 Disponible a:
http://www.lavanguardia.com/cultura/20120202/54247363862/novela-negrabarcelona-bcnegra-agusti-vehi.html
Serra, Montserrat. “Agustí Vehí: “Els “cocodrils” en sabem molt de la vida”.
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Ressenyes de Quan la nit mata al dia
Bennassar, Sebastià. “Agustí Vehí, Quan la nit mata el dia”. 15-02-2012.
Disponible a: http://www.crims.cat/cat/ressenyes/8/Agusti-Vehi-Quan-la-nit-matael-dia.html
Martín Escribà, Àlex “Quan la nit mata el dia, d’Agustí Vehí (BIS)”. 13-03-2012.
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2012), p. 14.
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Costa, Júlia. “Torn de nit, Agustí Vehí”. A: Llegir en cas d’incendi. Disponible a:
http://www.llegirencasdincendi.es/2013/01/torn-de-nit-agusti-vehi/
Villalonga, Anna M. “Torn de nit, d’Agustí Vehí”. A: L’Ombra del crim, 12-01-2012.
Disponible a: http://alombradelcrim.blogspot.com.es/2012/01/torn-de-nit-dagustivehi.html
Ressenyes de Ginesta pels morts
Martín Escribà, Àlex. “Ginesta pels morts, d’Agustí Vehí Castelló”. A: El bloc de la
Bòbila. 23-.9-2010. Disponible a: http://bobila.blogspot.com.es/2010/09/ginestapels-morts-dagusti-vehi-i.html
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“Òbviament, si algú llegeix senceres aquestes VIII Rondalles ja té
el meu agraïment etern i la meva consideració més distingida. Si,
a més a més, per algun casual o efecte inesperat de la bondat
natural del lector o lectora, les troba acceptables o pensa que li
han fet passar una estona lluny de les cabòries pròpies de
l’existència humana adulta, sàpiga, el lector o la lectora, que des
d’ara mateix també sóc el seu més segur i humil servidor. “
Extret del pròleg de:
VIII rondalles prenapoleòniques. Figueres : Fortaleses Catalanes, 2003.

**Aquesta guia ha estat elaborada el 20 de març de 2013. Serà ampliada properament.

