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Pas a pas, l’Associació Lli-
bre del Pirineu va donant-se 
a conèixer. Com us informem 
en aquest tercer número de 
L’Antígraf, en els dos últims 
mesos hem estrenat bloc a 
internet i hem editat el nos-
tre primer punt de llibre. Amb 
aquestes iniciatives no fem 
altra cosa que donar compli-
ment als objectius pels quals 
es va crear l’entitat i que, com 
diem sempre, es resumeixen 
en donar més visibilitat als 
llibres amb matriu pirinenca. 
Els fruits, també de mica en 
mica, els anem recollint. És 
una tasca que hem de fer 
entre totes les persones que 
formem la petita gran família 
de Llibre del Pirineu. Per 
això us animem a fer difusió 
d’aquests canals de promo-
ció, començat per aquest 
mateix butlletí, que podeu 
reenviar a aquelles persones 
que creieu que hi puguin es-
tar interessades. Ens retro-
barem el mes de gener. 

EDITORIAL AGENDAACTUALITAT

QUI ÉS QUI

Llibre del Pirineu posa 
en marxa el seu bloc 
L’Associació ha estrenat bloc a internet. Estem allotjats al servidor 
de Vilaweb i hi podeu entrar des d’aquest enllaç. La iniciativa forma 
part del programa d’accions per donar visibilitat a la nostra entitat 
i, per tant, també als llibres de contingut pirinenc. De mica en mica 
l’anirem dotant de contingut i actualitzant-la permanentment. De 
moment ja hi podeu trobar tots els catàlegs i butlletins editats, a 
més de les notícies que es van produint entorn de l’associació. La 
idea és que el bloc i L’Antígraf es complementin mútuament, junta-
ment amb el perfil de facebook, operatiu des de ja fa temps, al qual 
podeu accedir clicant aquí. Amb aquests tres canals de difusió i 
altres que vindran en el futur volem fer arribar el llibre del Pirineu 
tan lluny com sigui possible. arrullar

arrullar v. tr. Deixar anar 
quelcom per un pendent. 
«La llenya, la van treure 
del bosc arrullant-la tota 
costa avall.»
Món rural. Mots que es perden
Josep Espunyes
La Seu d’Urgell: Edicions Salòria, 
2018

arrullar v. tr. Deixar anar 
violentament una cosa, 
llançar-la cap avall (Riba-
gorça, Tremp, Alt Urgell, 
Cerdanya); cast. arrojar. 
Diccionari Català/Valencià/Balear
A. M. Alcover i F. de B. Moll
Editorial Moll i Institut d’Estudis 
Catalans.

15 de desembre i 2 de gener 
Carrer dels Canonges 
La Seu d’Urgell 
Tardes de nadales i contes

20 de desembre. 10.30 h 
Biblioteca Pública Maria 
Barbal. Tremp
Taller de narració de contes 
no sexistes. Cal inscripció

24 de desembre. 11.30 h 
Biblioteca Pública Maria 
Barbal. Tremp
Presentació del conte 
Tronca de Nadal 
a càrrec d’Isabel Gomis

27 de desembre. 18.30 h
Biblioteca Pública Maria 
Barbal. Tremp 
Presentació del llibre 
La noche de los cascabeles 
d’Àlex Marín Canals

30 de desembre i 3 de gener 
Sala La Immaculada 
La Seu d’Urgell 
El rescat dels minairons 
Lectura dramatitzada

L’Associació 
edita el primer 
punt de llibre
Llibre del Pirineu acaba d’edi-
tar el seu primer punt de llibre. 
N’hem fet un tiratge de 2.000 
exemplars, que pròximament 
rebran els socis. També es po-
drà trobar en llibreries, bibliote-
ques i fires del sector. El seu 
format, acabat en punta, sim-
bolitza alhora el Pirineu i l’es-
criptura. La marca “Llibre del 
Pirineu” avança.

(*)

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

MONTSE SUBIRANA
Si en voleu saber més, de 
l’escriptora de la Pobla de 
Lillet, cliqueu aquí

EL MOT PIRINENC

https://blocs.mesvilaweb.cat/llibredelpirineu/
https://ca-es.facebook.com/AssociacioLlibreDelPirineu
https://montsesubirana.weebly.com/
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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

Miscel·lània a Pere 
Canturri Montanya
Diversos autors
Aquest llibre és un homenat-
ge  Pere Canturri Montanya, 
coordinat per Susanna Vela, 
amb textos de Sergi Mas, 
Jean Guilaine, Antoni Ubach, 
Michel Martzluff, Benigne 
Marquès, Xavier Llovera, 
Francesc Rodriguez, Berna 
Garrallà, Susanna Vela, Mont-
serrat Pagès, Ramon Viñas, 
Juan Francisco Gibaja, Oriol 
Mercadal, Montserrat Badia, 
Isabel de la Parte, Gerard Re-
molins i Valentí Turu.

Anníbal i els seus 
elefants a través de 
la Cerdanya
Text: Oliver Vergés 
Il·lustracions: Jordi Planellas
Història del general cartaginès 
Anníbal i el seu exèrcit, format 
per soldats, genets i elefants, 
que van creuar la serralada pi-
rinenca de camí cap a Roma, 
la capital dels seus enemics. 
Una història que va passar fa 
2.000 anys però que encara 
avui és molt present a l’imagi-
nari col·lectiu pirinenc.

On t’amagues, picot?
Text i il·lustracions: Mar Hurtado 
Primer conte de la col·lecció Pi-
rineu i Natura. Història del Mar-
cel i el seu gos Murri que, un 
bon dia, mentre passejaven per 
la muntanya se’n van adonar 
que una petita femella de picot 
negre els observava encuriosi-
da. Els tres van passar tota la 
tarda jugant, però l’endemà el 
picot va desaparèixer...

Querol
Revista cultural de Cerdanya 
Núm. 23. Tardor 2018
El número 23 està ple de con-
tinguts. Es parla, entre altres 
coses, del pont de la “Dino-
rah” de Senillers; del Canigó 
de Verdaguer; del Beatus de 
la Seu d’Urgell; de la Sagra-
da Família de Barcelona; de 
Sant Joan Rodó de Saga; i 
diversos articles d’opinió so-
bre temes d’actualitat de la 
comarca. Malgrat tot, el més 
remarcable d’aquesta edició 
és l’especial a la memòria del 
nostre company desaparegut, 
l’Oriol Mercadal, del qual vo-
lem fer un sentit homenatge. 
Tanmateix, hem de lamentar 
la defunció de la historiadora 
Eva Serra i Puig (1942-2018), 
que amb generositat va col·la-
borar amb aquesta revista, 
publicant un parell d’articles.

Cadí-Pedraforca
Núm. 25. Novembre 2018
El dossier del nou número de 
la revista està dedicat als mi-
ners, els pouaters, els picape-
drers i altres oficis associats. 
39 pàgines que ens endinsen 
a les entranyes de la terra per 
parlar dels treballadors que 
durant anys han explotat els 
recursos que hi ha sota la 
terra que trepigem; una acti-
vitat que ha estat cabdal per 
a l’economia d’aquest territori, 
que també ha deixat un patri-
moni material i immaterial de 
gran interès. A més a més, en-
trevista amb l’escriptora i ac-
tivista Rosa Aguilar, retrat de 
família dels De Maury de Vila-
nova de les Escaldes i perfils 
de Carmen Manaut, Celest 
Puy i Ramon Vilà. Les rutes a 
peu, a la muntanya de Madres 
i a les fonts de Casserres.

NOVETATS LLIBRES NOVETATS REVISTESACTUALITAT

Ed. Grup de 
Recerca de 
Cerdanya 
108 pàg. 
Edició digital

Editorial 
Gavarres 
21x27 cm 
100 pàgs.

Ed. Andorra 
pàg. 
cm. 
PVP: €

Ed. Salòria 
36 pàg. 
21X21 cm. 
PVP: 15 €

Ed. Salòria 
36 pàg. 
21X21 cm. 
PVP: 15 €

Sort celebra la tercera edició 
de Lo Llumener, el festival de 
literatures infantil i juvenil
El dia 6 d’octubre, Sort va celebrat, amb un gran èxit de participació, 
la tercera edició de Lo Llumener, Festival Pirinenc de Literatures 
Infantils i Juvenils. El festival va omplir la capital del Pallars Sobirà 
d’espectacles, narracions orals de contes, tallers i animació al carrer 
i ha comptat amb la participació de la Biblioteca de Sort i de diferents 
associacions locals (Cambuleta, Lo Tafanari, Obrador Xisqueta…). i 
voluntaris. L’objectiu del festival és generar un espai cultural de tro-
bada familiar al voltant de les literatures infantils i juvenils al Pirineu 
que serveixi de referent també dins de l’àmbit educatiu. En aquesta 
tercera edició el festival el viatge va servir de fil conductor. ‘Lo Llume-
ner’ és una iniciativa de l’Ajuntament de Sort, però adreçada a tota la 
comarca, estretament vinculada a les seves associacions artístiques 
i culturals, i també als territoris veïns de l’Alt Pirineu, com són les co-
marques del Pallars Jussà, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran.

*Informació de Feliu Sirvent a Viure als Pirineus

El Ministeri de Cultura distingeix 
Maria Rius amb el Premi Nacional 
d’Il·lustració
Maria Rius ha estat guardonada 
pel Ministeri de Cultura amb el 
Premi Nacional d’Il·lustració per la 
seva prolífica i exitosa trajectòria 
artística. Aquesta és la tercera 
distinció que la nostra col·labo-
radora ha rebut en pocs mesos, 
després del premi que porta jus-
tament el seu nom i de la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat.

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

