


Festa del Llibre i la Novel·la Històrica

Dissabte 8 d’abril, 

Primera Edició de la Festa del Llibre i la Novel·la 

Històrica. 

Amb la presència d’autors de renom i en el marc del nostre poble 

carregat d’història, els visitants van gaudir d’una jornada festiva i 

plena d’actes que van apropar aquest gènere literari al públic. 

Autors reconeguts com 

Rafel Nadal, Coia Valls, Jordi Mata, Jaume Clotet, Víctor Amela, 

Xavier Casinos, Francesc Ribera “Titot”, Xavier Therós, Sebastià 

Sardiné, Eudald Serra, Silvia Tarragó, Jordi Matilló, Begoña García 

Carterón, Joaquim Molina, Francesc Xavier Hernández Cardona, 

Carmen Martín, Fernando Ezquerra i Jordina Ayats

Van presentar les seves obres en l’Auditori habilitat a la plaça Mestre 

Badia, i signaren els llibres que es podien comprar a la mateixa Fira, 

així els lectors van poder conèixer de ben a prop els seus escriptors.



Per celebrar la Diada es va fer un concurs d’aparadors sota la 

temàtica ELS LLIBRES entre els comerços del poble, i van ser els 

visitants qui feren de jurat, votant el que més els va agradar. 

Entre els votants es van sortejar diversos regals i lots de 

productes típics de la comarca.

Durant tot el dia, i per donar rigor d’època a la jornada, grups de 

recreació com els Templers de Puig-reig i membres de Sanguen

Honoris i de l’Associació Cultural Vibrant van muntar els seus 

campaments de Templers i de l’Exèrcit Català fent la delícia de 

petits i grans. 

Aquells que volien començar aviat la festa, des de les 09:00 fins a les 

11:00 podien tastar un esmorzar templer organitzat pels Templers 

de Puig-reig. També, al llarg del dia oferien la possibilitat de fer una 

visita guiada al castell de Puig-reig i desvetllar els secrets que 

s’hi amaguen. 





Com va néixer la idea de fer una Fira de Novel·la històrica a Puig-reig?  

L’oferta cultural del nostre país és molt extensa, i si bé en les lletres gaudim de molts certàmens i 

festivitats que acosten els autors als lectors, creiem que en aquest gènere literari es podia fer quelcom 

més donat que, a la fi, és un dels gèneres preferits pel públic.

L’Ajuntament de Puig-reig, Vil·la emblemàtica i amb una forta carrega històrica, es va fer ressò 

ràpidament  d’aquesta inquietud, i va crear un grup de treball que, de forma altruista, va aconseguir 

dur a terme la primera Fira del Llibre i la Novel·la Històrica. 

Fruit d’aquesta tasca, una vintena 

d’autors entre els que destaquem 

Víctor Amela, Coia Valls, Rafel Nadal, 

Jordi Mata i d’altres referents d’aquest 

gènere literari es van donar cita el 8 

d’abril per a compartir tota la jornada 

amb els seus fidels lectors.

Però no només va ser una fira de llibres, 

sinó que la jornada va ser una festa, on 

lectors i autors van gaudir d’un munt 

d’activitats



Com va néixer la idea de fer una Fira de Novel·la històrica a Puig-reig?  

Al llarg de tota la jornada, i un per un, tots els autors van passar per l’auditori on eren entrevistats de 

forma magistral per el gran professional de RAC1 Sebastià D’Arbó. 

Després, cada un d’ells tenia una carpa on signava exemplars i compartia moments d’intimitat literària 

amb el gran nombre de lectors i públic present.  

Al migdia, l’elenc d’escriptors va ser obsequiat pel Consistori amb un dinar d’homenatge i un lot de 

regals de la terra.

A és a més de la presència del bo i 

millor de la novel·la històrica, el 

nombrós públic, gran i petit, va poder 

gaudir d’actuacions en directe per 

part de Sanguen Honoris i dels Templers 

de Puig-reig, incloent visites guiades al 

castell, de la mà de l’historiador i 

arqueòleg local Eudald Serra, creant 

imatges tan divertides com la Templera 

Begoña García Carterón o el cavaller 

Víctor Amela.



¿Per què fer la Fira de la Novel·la històrica a Puig-reig?  

Puig-reig és un municipi de la 
comarca del Berguedà, al nord 
de la província de Barcelona, i 
a la vora del riu Llobregat.

La població surt documentada per primer cop 
en l’acta de consagració de l’església de San 
Martí l’any 907.

El castell de Puig-reig fou propietat dels 
Vescomtes del Berguedà. L’últim propietari de 
tal llinatge, el trobador Guillem de Berguedà, el 
deixà en testament a l’Orde del Temple l’any 
1187, la qual s’establí a Puig-reig, la comarca 
del Berguedà i la Cerdanya, i perdurà fins a la 
seva extinció al 1312. Des d’aleshores, i gracies 
a la mediació d’un altre personatge de Puig-
reig, l’arquebisbe Arnau Sescomes, el castell i 
el seu terme passaren a l’Orde de l’Hospital. 

Fins el segle XIX Puig-reig no fou més que un 
petit nucli en torn al castell i les nombroses 
masies disseminades pel seu  terme. A partir de 
la industrialització, es crearen en el municipi 
fins a  set colònies que propiciaren el 
creixement demogràfic i econòmic.



Mostres de premsa



Imatges





Amb la presència de destacats autors d’aquest gènere literari:

Coia Valls, Xulio Ricardo Trigo, Jesús Ávila 
Granados, Raúl Borrás San León, Marta Banus 
Riba, Imma Tubella, Miquel Fañanás, Silvia 
Tarragó, David Martí Martínez, Maria Carme Roca, 
Ramón Gasch, Andreu González, Antoine Nolla, 
Isabel García Trócoli, Blanca Bravo, Albert Villaró, 
Berta Pichel, Fernando Garí, Ramón Soler Riba, 
Jordi Anducas Pous, Esteban Martín, Eduard 
Contijoch Miquel, Nuria Campos Requena y 
Jordi Matilló.



Imàtges de l’edició 2017



• Entrevistes als autors a l’auditori del recinte a càrrec de Sebastià Darbó

director del programa Misteris de RAC1

• Firma d’exemplars per part dels autors 

• Conferències i ponències al Saló de Plens de l’Ajuntament

• Espectacles a càrrec de grups de recreació històrica

• Conta-contes, tallers i xocolatada per als més menuts

• Concurs previ de micro relats històrics amb col·laboració de la Biblioteca 

Guillem de Berguedà. Durant la jornada es donaran a conèixer els 

guanyadors i s'entregaran els premis

• Visites guiades al castell de Puig-reig

• Fi de festa amb exhibició i correfocs dels Diables de Puig-reig i un 

espectacle de foc, llum y so a càrrec del grup Drakonia.











Organitza:

C/ Pau Casals 1, 

08692 Puig-reig

Tel. 93 838 00 00

https://puig-reig.cat/


