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Francesc Ribera presenta avui a Vic
«L'assassinat de Guillem de
Berguedà»

Francesc Ribera. Foto: Adrià Costa.

Avui divendres, dia 24, es presenta a la llibreria La Tralla, de Vic, l'última novel·la de Francesc
Ribera, en Titot dels Brams, titulada L'assassinat de Guillem de Berguedà, amb la presència de
l'autor. L'obra serà presentada per l'escriptor Xavier Tornafoch. L'acte, que començarà a les 8 de la
tarda, està organitzat conjuntament per Nació Digital i la llibreria.
El regidor a l'Ajuntament de Berga i també cantant dels Brams i poeta Francesc Ribera s'ha
tornat a capbussar dins del món del trobador Guillem de Berguedà per descobrir en una novel·la
extensament documentada qui va ser el causant del seu assassinat. Ho ha fet en un nou llibre en
el qual aprofundeix sobre la vida i, sobretot, la mort del famós trobador català del segle XII, que va
deixar una forta empremta a la comarca.
Amb aquesta obra, Ribera reprèn l'aproximació al personatge històric de Guillem de Berguedà,
trobador medieval de primer ordre que ja va musicar l'any 2003 amb el disc 'Guillem de Berguedà,
obra completa musicada' i amb el qual reconeix certs paral·lelismes, pel seu origen, pel seu ofici i
per la seva irreverència.
La novel·la, editada per Ara Llibres i que permetrà descarregar-se els poemes de Guillem de
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Berguedà musicats pel mateix Ribera, desxifra algunes de les escenes i anècdotes de la vida i
misteriosa mort el 26 de juliol de 1196 del controvertit trobador berguedà. I és que, aquest,
considerat un dels millors trobadors d'Europa, va carregar fortament en els seus sirventesos
contra alguns dels personatges més poderosos dels comtats catalans. Davant d'aquest fet,
semblaria lògic que algú optés, directament, per prendre's la justícia pel seu compte.

Foto: Adrià Costa

En aquest volum, Ribera desgrana d'una manera històrica i entretinguda el misteriós esdeveniment,
així com les investigacions que van realitzar els seus amics després de l'assassinat. A poc a poc,
els poemes de Guillem de Berguedà van il·luminant un camí que molts voldrien que hagués
continuat anònim.
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Francesc Ribera, Titot, és un artista polifacètic. Conegut per la seva vessant de lletrista i cantant
amb Brams, ha participat en nombrosos projectes musicals catalans, així com en la interpretació
de l'obra completa de Guillem de Berguedà i en obres de teatre ocasionals. A nivell literari ha
publicat Història de Catalunya al revés i l'assaig Entestat en la independència.
Entrevista a Nació Digital
- «Guillem de Berguedà era de Berga, trobador i irreverent, com jo».
(http://www.naciodigital.cat/noticia/89490/titot/guillem/bergueda/era/berga/trobador/irreverent/jo)
Fitxa del llibre al web de l'editorial
- L'assassinat de Guillem de Berguedà. http://www.arallibres.cat/ca/cataleg/1/798/l%27assassinat(
de-guillem-de-bergueda)
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