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Som a les escaballes d’estiu 
i és un bon moment per fer 
balanç d’una estació que ha 
estat molt fèrtil pel que fa a la 
promoció dels llibres del Piri-
neu. Tal com expliquem a la 
secció Actualitat, la literatura 
de muntanya ha estat prota-
gonista a diferents punts del 
territori i també a la capital del 
país. Així, Das i la Guingueta 
d’Ix han donat continuïtat al 
Festival Literari Transfron-
terer que van encetar l’any 
passat; Puigcerdà ha acollit 
dues jornades de promoció 
al carrer del llibre cerdà i, fi-
nalment, Organyà ha viscut 
amb intensitat la 22a edició 
de la Fira del Llibre del Piri-
neu. Per acabar-ho d’arro-
donit, l’Associació Llibre del 
Pirineu hem estat presents 
novament a la Setmana del 
Llibre en Català, a Barcelo-
na, en estand compartit amb 
el Govern d’Andorra i l’As-
sociació d’Editors d’Andorra. 
Els nostres llibres segueixen 
obrint-se pas.

EDITORIAL AGENDAACTUALITAT

QUI ÉS QUI

Organyà celebra amb èxit 
la 22a edició de la Fira 
del Llibre del Pirineu 
La vila d’Organyà va acollir, del 31 d’agost al 2 de setembre, la 
22a edició de la Fira del Llibre del Pirineu. En va fer la conferència 
inaugural Vicenç Llorca, qui va fer també la presentació avançada 
de la seva novel·la Aquell antic missatge de l’amor. Es van pre-
sentar 35 novetats literàries i hi van participar, amb estand propi, 
una vintena d’editorials i llibreries, a més de la nostra associació. 
L’acte més concorregut va ser la Carrerada de Llibres, amb prop 
de 500 persones llegint alhora a peu de la C-14 al seu pas per 
la població. Les homilies contemporànies d’enguany van anar a 
càrrec de l’escriptora Llucia Ramis i del filòsof Pere Lluís Font. 
La Fira va incloure també l’acte de lliurament dels premis literaris 
Homilies d’Organyà. En aquest enllaç podeu consultar la relació 
de guardonats. Un concert del cantautor Roger Mas va cloure l’es-
deveniment.

cancarulla
f. Ran del caire, de l’ex-
tremitat, de la vora. «Has 
deixat el got tant a la can-
carulla de la taula, que 
qualsevol cosa el pot fer 
caure.»

Món rural. Mots que es 
perden
Josep Espunyes
La Seu d’Urgell: 
Edicions Salòria, 2018.

f. Vorera, extremitat. «Po-
sen el nen a la cancarulla 
del teulat»: el posen a la 
vorera, a la volada del teu-
lat (Organyà).

Diccionari Català/Valencià/
Balear 
A. M. Alcover i F. de B. Moll 
Editorial Moll i Institut d’Es-
tudis Catalans

22 de setembre. 20.00 h
Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell.
La Seu d’Urgell 
Presentació del llibre 
Sixena: la croada de la 
memòria 
de Francesc Canosa
+INFO

6 d’ocubre
Des de les 11.30 h
Sort
Lo Llumener. 
Festival pirinenc de 
literatures infantil i 
juvenil +INFO

9 al 11 de novembre
Vic. Recinte Firal
Fira del Llibre de 
Muntanya +INFO

Tragó lliura el premi Guillem de 
Belibasta d’aventures a la natura
El dia 9 d’agost es va celebrar a Tragó l’acte de lliurament del pre-
mi Guillem de Belibasta de relats d’aventures a la natura. L’obra 
guanyadora va ser La 
filla de la Lluna, d’Albert 
Llanos. En el marc dels 
actes, Manel Figuera, 
per part de l’Associació 
Llibre del Pirineu, hi va 
fer una xerrada sobre el 
llibre pirinenc. +INFO

(*)

(*) Símbol del canvi de paràgraf, i logotip de l’Associació

JOAN GRAELL i PIQUÉ
Si en voleu saber més, 
de l’escriptor de Cambrils, 
cliqueu aquí

EL MOT PIRINENC

http://www.organya.cat/novetats.php?id=27636&id_seccio=
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/index-d-autors/item/graell-i-pique-joan
https://www.racocatala.cat/llibre/43929/francesc-canosa-sixena-croada-memoria
http://www.sort.cat/lollumener/
https://vicfires.cat/fira-de-la-muntanya
https://drive.google.com/open?id=1ABTXcfROliibzrxQbWm3KU8mdTf9uIPQ
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Us voleu fer socis de l’Associació Llibre del Pirineu? Cliqueu 
aquí per accedir a la butlleta d’inscripció

Voleu rebre gratuïtament el butlletí L’ANTÍGRAF al vostre 
compte de correu electrònic? Cliqueu aquí

Els pobles perduts 
del Pirineu català i 
aranès
Diversos autors 
Xavier Cortadellas i Judit 
Pujadó, coordinadors 
Il·lustracions: David Granato
El Pirineu és una gran serrala-
da plena de preguntes. Anem 
de les terres més altes de l’Alt 
Empordà a l’Al ta Ribagorça 
i la Vall d’Aran. 14 autores i 
autors —entre els quals els 
socis de Llibre del Pirineu 
Núria Garcia Quera i Manel 
Figuera— han escrit sobre 
una trentena de pobles buits. 
A Els pobles perduts del Piri-
neu català i aranès convidem 
a co nèixer, a caminar i, si pot 
ser, a recuperar i a estimar 
una part imprescindible del 
nostre país. La seva columna 
ver tebral. Que l’oblit i la deixa-
desa no acabin d’aterrar-ho. 

La filla de la Lluna 
i altres narracions
Albert Llanos 
Marc Cerrudo 
Josep M. Seró 
Miquel Florido
Volum que aplega quatre 
obres seleccionades pel jurat 
del premi Guillem de Belibas-
ta de relats d’aventures a la 
natura en la convocatòria de 
l’any 2018, entre les quals la 
titulada La filla de la Lluna, 
d’Albert Llanos, que va ser-ne 
la guanyadora. 

Aquell antic 
missatge de l’amor
Vicenç Llorca
En Xavier Rius, economista de 
Barcelona format a Nova York, 
ha de fer front a la pèrdua de 
la seva feina en el marc de la 
crisi econòmica i al trencament 
del seu matrimoni amb la Pa-
trícia. Tanmateix, la irrupció 
d’una antiga companya d’estu-
dis, la Mary, provocarà un hu-
racà de sentiments amorosos 
a la recerca de la felicitat sota 
el signe d’un missatge. Alhora, 
l’aparició d’un llibre estrany a 
la biblioteca familiar l’introduirà 
en els secrets de la fundació 
de Barcelona, amb els seus 
mites i llegendes. En Xavier 
viurà el doble repte d’haver de 
descobrir el sentit dels enig-
mes de la seva ciutat i els mis-
teris del seu cor.

L’últim poblador
Núria Graell Coll
A principis del segle XX arri-
ba al món en Ton Mir, a Cal 
Poblador de Bellpui. Amb tan 
sols set anys es veu obligat a 
deixar casa seva i anar-se’n 
de mosso al poble d’Espaén, 
com tants d’altres en aquells 
temps. El padrí Miquel és la 
seva millor companyia i qui 
li ensenya a tocar l’acordió 
que tantes alegries i amics li 
donarà. En Ton toca pels po-
bles i així coneix la Tereseta, 
amb qui es casa i té una filla, 
l’Estel. L’any 1936 portarà 
canvis dràstics a la seva vida i 
deixarà de tocar

NOVETATS NOVETATSACTUALITAT

El llibre pirinenc, present a Das, 
la Guingueta d’Ix i Puigcerdà
Els dissabte 4 d’agost al matí va 
tenir lloc la primera part del Festi-
val Literari Transfronterer. Aquest 
cop l’afluència d’assistents va ser 
més gran que l’any passat. Es 
va fer una parada de llibres a la 
plaça de l’Ajuntament de la Guin-
gueta d’Ix i a l’interior d’aquesta 
parada s’hi van fer una sèrie de xerrades. D’altra banda, com ja va 
sent habitual, aquest estiu, gràcies a l’Ajuntament de Puigcerdà, 
també hem disposat d’un espai per a la venda de llibres d’autors 
cerdans i de l’Associació Llibre del Pirineu. +INFO

L’Associació, a la Setmana del 
Llibre en Català de Barcelona

L’Associació Llibre del Pirineu hem tornat a ser presents a la Set-
mana del Llibre en Català, que ha tingut lloc a Barcelona del 7 al 16 
de setembre. La nostra entitat ha compartit estand amb el Govern 
d’Andorra i l’Associació d’Editors d’Andorra. A més a més, diversos 
escriptors pirinencs han participat en taules rodones i contacontes.

Maria Rius, Creu de Sant Jordi
La il·lustradora Maria Rius, 
col·laboradora de Llibre del Pi-
rineu com a autora de diverses 
portades del nostre catàleg, ha 
estat distingida amb la Creu de 
Sant Jordi, que atorga la Gene-
ralitat.

Manel Figuera rep el premi Josep 
Egozcue - Vila de Puigcerdà

Manel Figuera, escriptor i soci i expresident de 
Llibre del Pirineu, ha estat guardonat amb el pre-
mi Josep Egozcue - Vila de Puigcerdà, instituït pel 
Grup de Recerca de Cerdanya. El jurat ha valorat 
la seva trajectòria com a bon coneixedor de la 
realitat cerdana, pels seus estudis sobre el parlar 
tradicional i com a autor de novel·les i guies ex-
cursionistes de Cerdanya i del Pirineu en general.

Ed. Columna 
304 pàg. 
12x18,5 cm. 
PVP: 18,90 €

Ed. Sidillà 
368 pàg. 
12x18,5 cm. 
PVP: 20 €

Ed. Salòria 
368 pàg. 
12x18,5 cm. 
PVP: 20 €

Ed. Garsineu 
80 pàg. 
12x18,5 cm. 
PVP: 7 €

https://drive.google.com/open?id=1L_gNE3iVFDv1tKiaXDvW8bo-dABNCIIM
https://drive.google.com/open?id=1MoSiOuCPftPQydEi1oV7m8Z58LsytURR
https://drive.google.com/open?id=1ROomMctMhuOrC5P4q5OgYkoIMCR_blOW

