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Amb el suport de:
Edició:
Associació Llibre del Pirineu
C/ Lluís de Sabater, 2 - Centre Cívic El Passeig
25700 La Seu d’Urgell -llibredelpirineu@gmail.com

Qui som?
L’Associació Llibre del Pirineu és una 
entitat sense finalitat de lucre oberta 
a totes les persones que integren el 
procés de creació del llibre: escriptors, 
editors, llibreters, il·lustradors, 
impressors, bibliotecaris, arxivers i, 
naturalment, lectors.

Què fem?
Treballem per donar visibilitat als llibres 
que s’escriuen i s’editen al Pirineu. Per 
això fem per manera de ser presents 
allà on podem incidir positivament en 
la divulgació i la promoció de la nostra 
producció literària.

LLIBRE DEL PIRINEU NARRATIVA
XXXV Jocs Florals de Cerdanya 2018
Diversos autors
Nova recopilació dels treballs guanyadors I finalistes dels Jocs Florals de 
Cerdanya d’Alp, en aquest cas corresponents a l’any 2018. El llibre recull els 
treballs guardonats tant en prosa com en poesia. L’ajuntament d’Alp premia una 
vegada més la il·lusió dels escolars de l’entorn pirinenc.
Edicions Salòria - Col. Jocs Florals Alp - ISBN 978-84-120090-2-6 - PVP: 9 €

Amb samfaina o sense
Josep Anton Vilalta
A mitjan segle XX, coincidint amb la visita del bisbe a una masia del sud del 
Solsonès, un seguit d’errors i confusions donen el tret de sortida a una persecució 
a mort pels boscos de la comarca. També entra en escena el contraban a la frontera 
de l’Alt Urgell. Una novel·la senglar d’escriptura perfecta i ritme implacable que 
mostra sense embuts les misèries de la corrupció.
Josep Anton Vilalta fa anys que col·labora en diversos mitjans i des de 2007 al 
portal Llibertat.cat de l’esquerra independentista.
Voliana Edicions - Col.  Voliac - ISBN 978-84-94823879 - PVP: 17 €

XXIII Premi Vila de Puigcerdà 2018
Diversos autors
La mirada de les escultures de gel, d’Oriol Solà i Prat, Roser d’Or, és el guanyador 
del XXIII Premi Literari Vila de Puigcerdà, i Mercè Caselles i Lucas ha obtingut el 
Roser d’Argent amb la narració Qui té roba per rentar?
Els tres treballs finalistes de l’edició del 2018 han estat: Brollador eixut, de Rafel 
Casas i Barrero, Clàusules ocultes, de Salvador Obiols i Gómez i De fang i Terra, 
de José Manuel Fuentes Durán.  El jurat va estar format per Joana Ampuy, Pere 
Comangés, M. Àngels Piguillem, Enric Quílez i Sandra Adam
Impremta Maideu - Edita Ajuntament de Puigcerdà – PVP: 10 €

Alcanadre. Versió en castellà
Joan Peruga
Joan Peruga s’endinsa sense pudor en un període crucial de la seva vida amb un 
estil precís i directe. Alcanadre ens acosta de manera valenta i delicada als grans 
descobriments, i també a les grans decepcions, que acompanyen el moment en 
què s’abandona definitivament la innocència. 
Joan Peruga, llicenciat en Geografia i Història i cofundador de la revista Portella. Ha 
publicat Últim estiu a Ordino, premi Fiter i Rossell, La República invisible i El museu 
de l’elefant (2013) finalista del premi El lector de l’Odissea 2012. 
Editorial Andorra - Col.  Narrativa - ISBN 978-99920-75-11-1 - PVP: 15 €

Croquis d’un nu pintoresc i altres narracions
Recull de contes del premi Vent de Port
Diversos autors
Un aplec, en edició pulcra i cuidada, dels contes seleccionats d’entre el centenar 
llarg que han concorregut a la vint-i-cinquena convocatòria del premi, i que s’afegeix 
a una ja copiosa biblioteca d’exemplars anuals.
L’obra guanyadora d’aquesta edició, Croquis d’un nu pintoresc de Joan Graell, és 
un conte escrit amb gran ofici i original en la temàtica i el plantejament narratiu.
Pagès Editors - Col. Proses - ISBN 978-84-1303-085-2 - PVP: 16 €
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El llibre del Pirineu, local i global
L’Associació Llibre del Pirineu us ofereix un nou catàleg de les novetats dels nostres autors 
i editors associats. Són llibres que han vist la llum els darrers 12 mesos, de Sant Jordi 
de 2018 a Sant Jordi de 2019. Com podreu veure, enguany el catàleg està estructurat 
en dues parts. A la primera hi apareixen els llibres que, per la seva temàtica i escenari 
narratiu es poden considerar pròpiament com a llibres pirinencs, mentre que a la segona 
hi hem situat els llibres d’autors i editorals socis de l’entitat que tenen per referent altres 
marcs geogràfics. No sempre és fàcil discernir en quina de les dues parts ha d’anar un 
determinat llibre, perquè n’hi ha alguns que voregen la línia que separa els uns dels 
altres. Tanmateix, hem intentat que els criteris siguin justos i coherents.

Aquest canvi en la concepció del catàleg va en la línia d’enfortir la marca Llibre del Pirineu 
que la junta de l’Associació s’ha proposat com a objectiu per als pròxims anys. Entenem 
que el futur del llibre pirinenc passa necessàriament pel reforç de la seva identitat. 
Tanmateix, donem ple suport a l’obertura de les editorials pirinenques cap a llibres que 
van més enllà del nostre àmbit territorial. Si creixen cap enfora seran més fortes i, en 
conseqüència, podran empènyer amb més garanties l’edició dels llibres del Pirineu. En 
el món d’avui i el que ha de venir, el binomi local-global està predestinat a entendre’s.

Des de l’Associació Llibre del Pirineu us convidem a conèixer els nostres autors i a llegir 
la seva obra. En podeu seguir l’actualitat a través del nou bloc https://blocs.mesvilaweb.
cat/llibredelpirineu/, del compte de Facebook i del butlletí L’Antígraf, de periodicitat 
bimestral i al qual us podeu subcriure gratuïtament enviant-nos un correu electrònic 
amb les vostres dades a llibredelpirineu@gmail.com. Bona lectura!



LLIBRE DEL PIRINEU NARRATIVA LLIBRE DEL PIRINEU NARRATIVA
El gran salt del clarinet
Jordi Romeu
El gran salt d’en Clarinet és una novel·la divertida, entretinguda, imprevisible 
i a estones delirant que enganxa el qui la llegeix en una espiral d’anades i 
vingudes d’uns personatges arquetípics que molta gent potser reconeixerà 
com a propis.
Jordi Romeu Carol (1978) és fill de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) i viu 
actualment a Llívia (Cerdanya), dos pobles que podrien encaixar perfectament 
amb el que surt retratat a El gran salt d’en Clarinet. L’autor d’aquesta novel·la 
sempre ha defensat que les relacions socials en un món rural són tan o més 
complexes que en una gran urbs.
Pagès Editors - Col. Lo Marraco 348 - ISBN 978-84-1303-064-7 - PVP: 17 €

Maleït sigues!
Montse Criarch
En el context de l’Alt Pirineu, i en l’ambient de la postguerra, l’Eulàlia es veurà 
abocada a viure en un ambient familiar hostil i violent, privat de llibertat. Una 
lluita a favor de la supervivència i la dignitat de la dona.
Montse Criach Lacorte (Tona, 1969) és llicenciada en Filologia Anglesa per 
la Universitat de Barcelona i actualment és copropietària d’una acadèmia 
d’anglès a Santpedor i és en les estones lliures quan es dedica a escriure. Va 
ser alumna de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i va completar 
l’itinerari per a narradors, des del gener del 2012 fins al juny de 2015.
Editorial Gregal - Col. Novel·la - PVP: 18 €

La casa de la frontera
Rafael Vallbona
Reconstrucción histórica bien trabada, a caballo entre presente y pasado, y 
jugando con la doble perspectiva de realidad y ficción. Vallbona escribe un 
fresco del siglo xx, una novela coral que mantiene la intriga y el emoción por 
una tierra y unos personajes que han dejado su huella en la historia.
Rafael Vallbona (Barcelona, 1960). Es escritor y periodista. Autor de sesenta 
libros de todos los géneros: novelas, ensayos, poemarios y libros de viajes, 
algunos de los cuales han sido traducidos. Con La casa de la frontera recibió 
en 2017 el premio de novela BBVA Sant Joan, uno de los principales de la 
literatura catalana.
Editorial Milenio - Col.  Narrativa, 74 - ISBN 978-84-9743-850-6 - PVP: 20,50 €

Maria, guerra i pau
Josep de Moner
Novel·la basada en la història de superació d’una noia pallaresa que en els 
anys de la postguerra es veu obligada a abandonar els paisatges de la seva 
infància per afrontar un nou model de vida a la ciutat.
Josep de Moner va néixer el 20 de desembre de 1947 a Olp (Pallars Sobirà). 
Llicenciat en Ciències de la Informació, va treballar al Diario de Barcelona i a El 
Periódico de Catalunya. El teatre és l’activitat cultural que els darrers deu anys 
ha marcat la seva vida. Maria, guerra i pau és la seva primera novel·la.
Editorial Gregal - Col. Novel·la - ISBN: 978-84-17082-66-6 240 - PVP: 18 € 

La filla de la lluna i altres narracions
Treballs guanyadors dels IV Premi Guillem de Belibasta
Diversos autors
Publicació que recull els quatre treballs guanyadors del IV Premi Guillem de 
Belibasta que es convoca des del poble de Tragó. Els títols dels textos guan-
yadors són aquests: La filla de la Lluna, La brúixola de la Terra del Gel, Conte 
entrellaçat (a la vora del mar), Immensitat.
Diversos autors
Edicions Salòria - Col. Premi Guillem de Belibasta - ISBN 978-84-948450-6-2           
PVP: 14 €

Morir a cavall dels vents
Jordi Corominas i Llorenç Planes
Un anònim denunciant que la mort de l’andorrà David Daudé, a la cursa Cavall 
dels vents del Cadí del 2012, era en realitat un homicidi, arriba a la comissaria 
dels mossos de Puigcerdà. El sergent Salvador Grabulosa encarregat de la in-
vestigació segueix una trama tortuosa on desfilen la màfia russa i Xina, colles 
de contraban, jueus, vells republicans,  i un desconegut i malèfic Anselm que 
mou els fils. I tot sota l’inquietant teló de fons d’uns Pirineus aspres batuts per 
la neu i els vents. 
Jordi Corominas i Escudé és doctor en filosofia. 
Llorenç Planes i Casals treballa en l’animació sociocultural i en processos de 
participació ciutadana. 
Editorial Andorra - Col·lecció Negra - ISBN 978-99920-75-13-5 - PVP: 19 €

Les venjances de Talltendre
Jordi Frabad
A l’enterrament del seu avi, l’Aurora i el Ricard senten com algun insulta el di-
funt al cementiri. La curiositat per saber l’origen d’aquella rancúnia i per conèi-
xer la història del seu avi, de qui gairebé no saben res, els porta a Bellver per 
investigar els seus orígens familiars, tot i l’oposició de la Marta, la seva mare. 
Juntament amb el Pau, s’endinsaran en una història de morts, venjances i traï-
cions que es remunta al Talltendre de finals del segle XIX, en temps de l’alcalde 
Isidre Pons, quan es va gestar un conflicte que ha perviscut durant generacions 
i que, sense saber-ho, tindrà conseqüències en les seves pròpies vides. 
Autor: Jordi Frabad
Anem Editors - Col. Anem narrativa - ISBN: 978-84-120042-0-5 - PVP: 18 €

Per terres de... El Pallars Jussà. El gran mar geològic
Joan Obiols
Per terres de… El Pallars Jussà. El gran mar geològic és el cinquè títol de la 
col·lecció “Viatge Universal Pel Pirineu. Si la muntanya fos el món” que ens 
ofereix una visió personal i contemporània de la muntanya, a través de perso-
natges únics i irrepetibles. Aquest llibre viatge per la comarca del Pallars Jussà.
Joan Obiols és llicenciat en història i mestre de català, professor i tècnic de tu-
risme rural, humanista i escriptor. Té una llarga trajectòria i els títols publicats 
anteriorment en aquesta col·lecció han estat el d’Andorra, el de l’Alta Cerdan-
ya, el de la Baixa Cerdanya i el de l’Alt Ripollès i l’Alt Berguedà. 
Editorial Andorra i Edicions Salòria - Col·lecció Viatge Universal pel Pirineu
ISBN  978-84-947550-4-0 - PVP: 17 €
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LLIBRE DEL PIRINEU NARRATIVA LLIBRE DEL PIRINEU ASSAIG/ESTUDIS/NATURA
Per terres de... El Pallars Sobirà. Aigües braves i sort
Joan Obiols
Sisè títol de la col·lecció “Viatge Universal pel Pirineu. Si la muntanya fos el 
món” que ens ofereix una visió personal i contemporània de la muntanya, a 
través de personatges únics i irrepetibles. 
Joan Obiols és llicenciat en història i mestre de català, professor i tècnic de tu-
risme rural, humanista i escriptor. Té una llarga trajectòria i els títols publicats 
anteriorment en aquesta col·lecció han estat el d’Andorra, el de l’Alta Cerdan-
ya, el de la Baixa Cerdanya, el de l’Alt Ripollès i l’Alt Berguedà i el del Pallars 
Jussà. 
Editorial Andorra i Edicions Salòria - Col·lecció Viatge Universal pel Pirineu
ISBN  978-84-949229-4-7 - PVP: 17 €

Above the Summit. An Antique Airplane Conquers the 3000ers 
of the Pyrenees
Garret Fisher
A bord d’un avió antic de 1949, amb base a Cerdanya, Garret Fisher ha volat 
a cada cim d’una llista dels de 3.000 m o més, fent magnífiques fotos de ca-
dascun. Les ha organitzat amb mapes detallats de cada cim, cosa útil per als 
aficionats a la muntanya i per als que aprecien la bellesa del Pirineu.
Garret Fisher, amb un avió d’allò més mal equipat per a aquests vols d’aventura,  
ha situat el seu Piper PA-11 Cub Special antic a la platja de Nord Carolina, 
l’aeroport més alt dels EUA. Ha acumulat una gran col·lecció de fotos aèries de 
llocs perillosos, salvatges, muntanyencs…imatges bellíssimes amb les què ha 
publicat quinze llibres.
www.garrettfisher.me
Editorial Tenmile Publishing LLC - ISBN 9781090202833 -  PVP: 17 € (sense IVA) 

Diccionari etnogràfic pallarès
Isaac Beà
Molt més que un diccionari, acompanyant cada paraula, hi trobem una petita 
història incorporada que ens la contextualitza. Una història relatada per pa-
llaresos on trobem en aquesta un seguit de relats breus que detallen el que 
considerem com a cultura: història, tradicions, costums, llengua... Tot situat al 
Pallars i tot explicat pels mateixos pallaresos.
Issac Beà. L’autor va ser guanyador del Premi literari Sant Jordi de conte juve-
nil. Ara dedica la seua carrera investigadora al grup de recerca Ocina de Llen-
gua i Literatura de Ponent i del Pirineu, on ha centrat la seua tasca en l’estudi 
dels dialectes del Pirineu català, especialment el pallarès.
Pagès Editors - Col. Monografies 93 - ISBN 978-84-9975-981-4 - PVP: 21 €

Caminades per Llívia i voltants
Joan M. Vives
Caminades per Llívia i voltants presenta un recull d’excursions per l’entorn del 
terme de Llívia, municipi envoltat de territori regit per l’administració francesa 
com a conseqüència del Tractat dels Pirineus de 1659.
Joan M. Vives i Teixidó (Ripoll, 1957) és enginyer agrònom i té un postgrau en 
ecoturisme i guia de natura. Va guanyar el premi “Sant Bernat” (FEEC) el 1995, 
i ja havia obtingut un accèssit l’any 1985.
Edicions Salòria - Guies Xafatolls - ISBN  978-84-948450-0-0 - PVP: 14 €

El caminar d’una vida
Josep Enric Dallerès
A partir de les converses amb Josep Enric Dallerès neix El caminar d’una vida, 
un llibre que narra les peripècies vitals de Daniel Armengol, nascut a la Massa-
na el 1915. Armengol visqué en primera persona la modernització d’Andorra 
durant el segle XX. La seva història començà com la de molts andorrans, obli-
gats a emigrar per guanyar-se la vida. A Andorra participà en la construcció 
dels túnels de Sant Antoni i a Sort presencià la Guerra Civil. De nou al Principat 
es dedicà al comerç, regentà un cafè i provà tot tipus de negocis, activitats 
que compaginà amb la d’agent del Servei d’Ordre, cos del qual, anys més tard, 
n’arribà a ser Cap.
Anem Editors - Col. Anem narrativa - ISBN 978-99920-65-19-8 - PVP: 17 €

Paradís d’ombres
Núria Gras
El batlle Tomàs Baró prepara el sopar a la cuina del seu xalet a Sispony (La 
Massana) amb la seva jove amant, l’Elsa Armengol, quan algú li dispara un 
tret al pit. El director de la policia, en Sebastià Torra, encarrega el cas al seu 
millor home: l’inspector Frank Moix. Però el malson només haurà acabat de 
començar. Pocs dies després, dues víctimes més apareixeran assassinades sà-
dicament a l’interior de la Batllia.
Núria Gras. L’autora, andorrana, és llicenciada en ciències de la informació 
actualment treballa de funcionària a la Batllia d’Andorra. Aquesta és la seva 
primera novel·la.
Pagès Editors - Col. Lo Marraco Negre, 5 - ISBN 978-84-9975-978-4 - PVP: 19 €

Trista fi de diumenge i altres narracions 
Recull de relats del Premi Vent de Port 2017
Diversos autors
L’obra guanyadora ens trasllada a un diumenge plujós en una sala de teatre on 
Carles Dinarès ens relata una història de proporcions bíbliques. El recull està 
format pel conjunt de contes que el jurat de la vint-i-quatrena edició del premi 
Vent de Port ha escollit com les setze millors obres presentades Destaca molt 
la seva qualitat i la diversitat en la procedència d’arreu dels Països Catalans. 
Aquesta gran selecció de contes ens demostra, un cop més, la bona salut i 
vitalitat de la narrativa curta arreu del territori català. 
Pagès Editors - Col. Proses, 116 - ISBN 978-84-9975-960-9 - PVP: 16 €

86 itineraris. Andorra. Les millors ascensions i excursions
Carles Gel
86 itineraris amb explicació detallada, cada ruta té una fotografia a tot color 
d’un dels paisatges amb que es trobarà el muntanyenc, la fitxa tècnica i el 
traçat damunt del mapa.
Carles Gel. Guia de muntanya, explorador polar, alpinista, escriptor... Carles 
Gel és una persona polifacètica. Ha escalat muntanyes per tot el món i ha 
viatjat diverses vegades a l’Àrtida. Fins ara ha escrit 42 llibres.
Ha participat en més de setanta expedicions arreu del món, i és un apassio-
nat dels Pirineus, les Dolomites i l’Atles.
Editorial Andorra - Col. Guies - ISBN 978-99920-75-14-2 - PVP: 18 €
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LES MILLORS ASCENSIONS I EXCURSIONS

ITINERARIS
86

CARLES GEL
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El vol del trencalòs. Un tomb per la vall de Camprodon
Jordi Surinyac
El vol del trencalòs. Un tomb per la vall de Camprodon presenta una sèrie de 
rutes alternatives per la vall de Camprodon i ho fa amb el fil argumental del 
trencalòs, una au imponent i emblemàtica que només els més afortunats po-
dran veure.  La guia és plena d’explicacions històriques i referències biogràfi-
ques i socials.
Jordi Surinyach i Romans (Mataró, 1953), és advocat de professió i li agrada 
definir-se com a lliurepensador. La seva relació amb l’excursionisme ha estat 
des de molt jove i sempre ha compaginat estades a la Cerdanya amb altres 
temporades a  la vall de Camprodon.
Edicions Salòria - Guies Xafatolls - ISBN   978-84-948450-8-6 - PVP: 18 €

L’humanisme europeu. Les nostres arrels
Gabriel Armengual, Gabriel Magalhães, Francesc Torralba
Proemi de Monsenyor Joan Enric Vives
Recull de les conferències celebrades en el marc de la Càtedra de Pensament 
Cristià del Bisbat d’Urgell, cerquem les bases filosòfiques de l’humanisme eu-
ropeu. Explora les seves arrels cristianes, gregues i modernes i presenta els 
principis bàsics que l’articulen. Entre aquests principis té una especial rellevàn-
cia el reconeixement de la dignitat inherent a tot ésser humà i el respecte que 
es deriva d’aquest reconeixement. En la darrera part, explorarà les crítiques 
a l’humanisme europeu i la resposta que es pot donar a aquestes ideologies 
emergents. Aquest assaig reflexiona sobre els pilars filosòfics que haurien de 
sostenir el futur de la Unió Europea.
Pagès Editors - Col. Argent Viu 144 - ISBN: 978-84-9975-963-0 - PVP: 14 €

Municipi de Peramola. Toponímia
Josep Espunyes
Abans de la dominació romana, de parla llatina, al Pirineu hi havia pobles que 
tenien parlars d’origen bascoide. Després dels romans s’hi instal·laren pobles 
germànics… D’aquesta relació entre el territori i el substrat dels successius 
parlars dels seus habitants en van néixer els noms de lloc. Aquest llibre és un 
recull exhaustiu de tota la toponímia relacionada amb Peramola.
Josep Espunyes (Peramola, 1942) és escriptor i lingüista. Té una llarga trajec-
tòria vinculada a la cultura catalana i entre altres obres ha publicat Temps de 
manobre (1977), Notes mínimes d’un paisatge (1987), Obra poètica (2014), 
Piulades de cultura popular (2016) o Món rural. Mots que es perden (2018).
Edicions Salòria - Col. Estudis Locals - ISBN 978-84-946601-6-0 - PVP: 17 €
288 pàg.       17 x 24 cm

Mossèn Albert Vives i Mir
Benigne Marquès
El llibre intenta perpetuar la memoria d’en Mn. Albert Vives i la seva labor 
cultural multidisciplinar. Després de presentar la persona, la  seva trajectòria 
i activitats en unes simples dades biogràfiques, en una valoració global de la 
seva personalitat i en l’edició d’una entrevista, el llibre està centrat només en 
dues de les seves facetes culturals més notables: el poeta i el músic.
Benigne Marquès (1940), prevere i historiador. Editor de fonts documentals 
d’èpoques diverses, totes partanyents al fons de l’Arxiu Capitular d’Urgell, i 
col·laborador d’abundants articles de divulgació històrica a la revista diocesa-
na Església d’Urgell.
Pagès Editors - Col. Monografies

Escriure Andorra. La imatge d’un país a través de la seva literatura
Vicenç Villatoro
Aquest assaig rastreja en la literatura contemporània en llengua catalana, i 
molt especialment en l’escrita per autors andorrans, les imatges mítiques del 
país, que construeixen un imaginari propi.
Vicenç Villatoro Lamolla. Com a escriptor ha publicat especialment llibres de 
narrativa, que han obtingut alguns dels premis més importants de la literatura 
catalana Ha publicat també obres de poesia, assaig d’actualitat, memorialísti-
ca i narrativa infantil i juvenil. És autor de lletres de cançons i guions cinemato-
gràfics. Ha estat director de l’Institut Ramon Llull i de la Fundació Ramon Llull i 
director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
Editorial Andorra / Govern d’Andorra - ISBN 978-99920-75-12-8 - PVP: 25 €
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Vicenç Villatoro La imatge d’un país 
a través de la seva 
literatura

Estilistes d’Andorra / Estilistas de Andorra
Manuel Montobbio
Un recorregut a través de, en i amb Andorra i els estilites, a partir de les set 
escultures de Jaume Plensa repartides per Andorra: set poetes com les set 
parròquies d’aquest país. L’objectiu del llibre és oferir al lector el diàleg entre 
aquestes dues vies platòniques de coneixement, investigació i descoberta de 
l’alma que són l’escultura i la poesia.
Manuel Montobbio ha desenvolupat una doble trajectòria diplomàtica, acadè-
mica i literària i  ha exercit diferents responsabilitats al Ministeri d’Assumptes 
Exteriors i a la Unió Europea i Cooperació. Va ser ambaixador a Andorra entre 
juliol de 2014 i agost de 2018.
Ed. en català: Pagès Editors - Col. Poesia 72 - ISBN: 978-84-1303-037-1 - PVP: 13 €
Ed. en castellà: Milenio - Col. Varia 111 - ISBN: 978-84-9743-845-2 - PVP: 13 €
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Fills de la vuitena 
50 anys d’esquerra independentista a l’Aran, els Pirineus i Ponent
Ferran Dalmau i David Sancho
El naixement del Partit Socialista d’Alliberament Nacional l’any 1969 ha 
estat considerat com el punt d’inflexió que dona pas al naixement de 
l’independentisme modern. Fills de la vuitena ressegueix aquest recorregut 
històric i pretén testimoniar al llarg i ample de les comarques de Ponent, els 
Pirineus i l’Aran, i durant els darrers 50 anys. 
Ferran Dalmau, diplomat en Ciències Empresarials. Ha publicat diversos ar-
ticles i libres d’assaig en l’àmbit de la recerca i la memoria independentista.
David Sancho, llicenciat en Història i Màster en Patrimoni. Centrat en la didác-
tica de la historia i la difusió del patrimoni de la guerra civil.
Pagès Editors - Col. Guimet

El mirador del Roc del Quer. Sobrepassar els límits. Desafiar la gravetat
Premi Sant Miquel d’Engolasters d’assaig literari. XL Nit literària andorrana  2017
Raimon Díaz Mariño
Aquest treball narra les fonts d’inspiració i les experiències que van fer possi-
ble que avui en dia el mirador del Roc del Quer sigui una realitat de les més 
visitades d’Andorra i dels Pirineus. L’autor explica com des del respecte i la 
interpretació de les referències del lloc, es pot fusionar l’art i la literatura amb 
l’enginyeria i l’arquitectura del paisatge. Aquesta obra és un homenatge a la 
vida i a la capacitat de l’home de somiar i crear. L’autor Viu i treballa al Princi-
pat d’Andorra des de l’any 1993. Combina la seva activitat professional en el 
món de l’enginyeria amb la seva passió per l’escriptura i els viatges.
Pagès Editors - Col. Argent viu 149 - ISBN: 978-84-9975-997-5 - PVP: 17 €
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Muralles medievals i guerres de setge
Una Mirada encuriosida a la baixa edat mitjana
Francesc Badia
És un llibre d’aquells que hauria d’estar a totes les cases. Fa un repàs per la història, 
entretingut i rigorós, i parteix de la base de què per entendre el present abans cal 
entendre el passat.
Francesc Badia i Batalla va néixer a Montblanc el 1923 i n’ha estat nomenat Fill Pre-
dilecte. És advocat i des de molt petit es va interessar per l’art i la història, captivat 
pel passat de la seva vila natal. Ha estat l’últim veguer d’Andorra.
Edicions Salòria - Col. Estudis locals - ISBN 978-84-949229-1-6 - PVP: 22 €

Alè (de l’amor i del dol)
Elisabet Segura
En aquest poemari, s’hi reflecteixen estats anímics que sovint són indestriables. 
Sensacions de plenitud, de pèrdua, d’enyor... Imatges de portes i finestres acom-
panyen els textos aportant-hi una idea bàsica, la possibilitat del canvi, d’obrir nous 
camins, noves dreceres i noves experiències.
Elisabet Segura Fàbrega. Va néixer a Coll de Nargó l’any 1964. És mestra. Va publi-
car el seu primer poemari NU (de l’amor i l’oblit) a Edicions Salòria.
Editorial Salòria - ISBN 978-84-949229-6-1 - PVP: 15 €

Vuitanta-dos dies d’octubre
Josep-Enric Dallerès
El poemari Vuitanta-dos dies d’octubre és fruit de la reflexió personal de l’autor 
davant la situació que viu Europa, Catalunya i Espanya en els darrers mesos, una 
situació de crisi dels valors democràtics i dels Drets Humans.
El seu autor, Josep Enric Dallerès, s’ha dedicat a la docència, a la política a Andorra 
i és autor de diversos poemaris i de la novel·la Frontera Endins. 
Anem Editors - Col. Anem poesia - ISBN 978-99920-65-15-0 - PVP: 18 €

Pell
Joan Ganyet
Pell és un llibre d’art, fruit de la fina observació dels murs de les ciutats del Medite-
rrani (Barcelona, Sevilla, Venècia, Andorra la Vella, Tarragona, Palerm…) que Joan 
Ganyet ha visitat, entre 2013 i 2018.
Joan Ganyet i Solé (La Seu d’Urgell, 1946) és arquitecte per l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Arquitectura de Barcelona. Ha estat alcalde de la Seu d’Urgell, diputat al Par-
lament de Catalunya, senador, president de la Comissió́ Interpirinenca de Poders 
Locals, secretari general de la Comunitat de Treball dels Pirineus i director general 
d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya.
Edicions Salòria - Col. Art - ISBN 978-84-949229-9-2 - PVP: 25 €

Som de poc dir. El Pirineu, mínimament explicat amb 100 monosíl·labs
Isidre Domenjó
En aquest llibre, els monosíl·labs serveixen per titular els diversos temes que s’hi 
exposen. Es tracta d’un petit divertimento com a excusa per parlar del Pirineu 
d’ahir i d’avui amb poques paraules i molt contingut.
Isidre Domenjó Coll (La Seu d’Urgell, 1959) Escriptor, periodista i dinamitzador cul-
tural. Va ser director de les revistes El Passeig i Pirineu Actual. Autor dels llibres de 
relats Ball de nit i Festeja’m, del recull d’articles Pensar el Pirineu i de diversos contes 
infantils.
Edicions Salòria - Col. Mots del cim - ISBN: 978-84-949229-8-5 - PVP: 

Ripollès. 20 excursions per a totes les edats
Alfons Brosel
Aquest llibre va dirigit principalment a les persones i a les famílies que busquen cami-
nades o passejades sense gaires complicacions o de dificultat moderada. En aquest 
sentit podríem dir que el Ripollès, territori diversificat, extens i amb el Puigmal dins 
dels seus límits, és la comarca perfecta per dur a terme aquesta mena d’excursions. 
Alfons Brosel Jordà. Autor cerdà. Excursionista, escriptor, fotògraf i descobridor. És un 
bon coneixedor de la serralada pirinenca, tot i que ha petjat muntanyes d’arreu del 
món. És autor d’un bon nombre de llibres, la major part de temàtica muntanyenca.
Editorial Alpina – Col. Els camins de l’Alba - ISBN: 978-84-8090-762-0 - PVP: 11 €

Una mirada distinta al Valle de Boí y a la Alta Ribagorça
Jordi Badia
Cuántas sorpresas nos reserva todavía el Valle de Boí? El Pantocrátor de Sant Climent 
de Taüll, ¿fue censurado? ¿Por qué en el Valle de Boí se produjo la mayor eclosión 
artística de Europa durante la Edad Media? Respuestas sorprendentes en el primer 
compendio ecléctico que discurre en un recorrido a través del arte, la historia...
Jordi Badia Pérez (Barcelona, 1961) ejerce como empresario y gerente en diversas 
entidades. Investiga acerca de la importancia militar del valle en la Edad Media y la 
reinterpretacion del mensaje que nos dejó el arte románico.
Editorial Milenio - Col. Varia 112 - ISBN: 978-84-9743-860-5 - PVP: 21 €
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Anníbal i els elefants a través de la Cerdanya
Oriol Vergés i Jordi Planellas
El llibre ens descobreix un moment transcendental de la nostra història i ho fa 
d’una manera entretinguda i divulgativa: la historia del general cartaginès Anníbal 
i dels seus elefants. És el segon quadern de la col·lecció Retalls d’Història.
Oliver Vergés és l’autor del text i Jordi Planellas n’ha fet les il·lustracions. Vergés 
és llicenciat en història i Màster en Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Pla-
nellas és un jove il·lustrador d’Andorra que treballa per a diversos mitjans catalans 
i andorrans.
Edicions Salòria - ISBN 978-84-949229-3-0 - PVP: 15 €

Bestioles
Dani Gómez
Bestioles és un llibre informatiu adreçat al públic infantil, rimat i profusament 
il·lustrat que presenta més de trenta insectes, aràcnids, miriàpodes, mol·luscs i 
altres cuques. Explica les característiques i dades més curioses amb bon humor i 
en forma de rodolí. 
Dani Gómez és l’autor de les il·lustracions i el text de l’obra. És un il·lustrador 
andreuenc, doctor en Estudis avançats en Comunicació per la Universitat Ramon 
Llull. També és autor d’altres llibres il·lustrats.
Edicions Salòria - Col. Animalades - ISBN 978-84-949229-5-4 - PVP: 18 €
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El tió de la Freia
Albert Galindo i Laura Pal
A les muntanyes del Pirineu hi passen sempre moltes coses. Algunes tan màgiques 
i emocionants com aquesta història en què l’Ot i la Urgell van salvar els menairons 
de les mans del malvat Peirot. L’obra inclou un CD amb les cançons dels menairons.
Albert Galindo, l’autor, s’autodefineix com un contista i un aficionat a les històries 
explicades en diferents formats. Laura Pal, dissenyadora gràfica que domina dife-
rents habilitats artístiques.
Edicions Salòria - Col. Petit Pirineu - ISBN: 978-84-947550-3-3 - PVP: 17 €
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La dona alada i les feres de Cardós
Blanca Doya, Jan Lengua i Jordi Ciborro
El llibre La dona alada i les feres del Cardós inclou un conte de temàtica local i 
fantàstica, mentre que la part final de l’obra inclou 18 passejades interpretades per 
a petits i grans. L’obra és una guia de la vall que combina realisme i fantasia.
La idea original i el text són de Blanca Doya i Jan Lengua; i les il·lustracions, de Jordi 
Ciborro que originalment les va pintar sobre fusta d’arbres de la Vall de Cardós.
associació cultural, cívica i esportiva de les Valls de cardós i edicions salòria 
Col.  Narrativa - ISBN 978-84-949229-2-3  - PVP: 18 €

Faida, la bruja
Marisa García Viñals
La autora de Acibella y Rabasón y Los amantes de Benasque, trotacaminos a lo largo 
y ancho del valle, en el recodo de un sendero cierto día descubre la máscara de una 
bruja esculpida en la piedra.
Marisa García Viñals (La Seu d’Urgell, Lleida), maestra, historiadora del arte, 
conferenciante y articulista de opinión en el diario La Mañana de Lleida.
Editorial Milenio - Col. Relatos - ISBN 978-84-9743-862-9  - PVP: 11 €

No tinc por!
Ramon Besora i Àfrica Fanlo
“Un poemari bellíssim, un regal d’un mestre-escriptor detallista i entusiasta. Un crit 
a favor de l’autenticitat i de la llibertat”, afirma el crític Josep Maria Aloy. L’autor ens 
proposa un viatge poètic per l’univers fascinant de les primeres sensacions...”
Ramon Besora és mestre, editor y escriptor. Gran amic de Miquel Martí i Pol, va im-
pulsar i presidir l’associació que porta el nom del poeta  i és patró de la seva Fundació.
Il·lustracions: Àfrica Fanlo
Editorial Bambú - ISBN 978-84-8343-582-3 - PVP: 8 €

On t’amagues, picot?
Mar Hurtado
Les pàgines del conte On t’amagues, picot? guarden alguns dels ocells més singulars 
del Pirineu i ens endinsen en una aventura intrèpida de la mà del Marcel i el seu gos 
Murri. És el primer títol de la col·lecció Pirineu i Natura dels contes Petit Pirineu.
Mar Hurtado és biòloga ambiental i una autèntica enamorada del Pirineu. La idea 
sorgeix de la combinació de tres grans passions: la il·lustració, la natura i l’educació.
Edicions Salòria - ISBN 978-84-949229-0-9 - PVP: 15 €

Zoo de paraules
Ramon Besora i Sonja Wimer
Segons Janer Manila, “Zoo de paraules és un bestiari deliciós i alhora màgic. L’autor 
juga amb les paraules d’una manera magistral. Hi ha una subtil influència de Rodari. 
El que emociona més és la depuració de la llengua com si l’autor hagués passat les 
paraules per un filtre”.
Text: Ramon Besora. Il·lustracions: Sonja Wimer
Editorial Edebé - ISBN 978-84-683-3606-0 - PVP: 10 €

El tresor dels càtars
Montse Subirana i Susanna Campillo
Montse Subirana (autora) ha publicat Perruca de Senglar (Edicions de l’Albí), 
Ens ho hem de fer mirar , Vint-i-dues tardes, dos matins i un vespre amb els avis 
d’Espinelves, Laponia, A peu per camins dels càtars (Arola Editors). És directora i 
escriptora de la col·lecció Contes de comtes (Arola Editors)
Susanna Campillo (Il·lustradora) no recorda quan va agafar un llapis per primer cop per 
fer gargots, però ja en fa més de trenta que es dedica professionalment a la il·lustració. 
Arola Editors - ISBN  9788494950872 - PVP: 17 €
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Anaïs sota les voltes
Maria Vilanova Vila-Abadal
La protagonista arriba a Ciutadella 
(Menorca) per prendre possessió de 
la casa familiar i quedar-s’hi fins que 
acabi la seva recerca sobre la vida 
i l’obra de l’escriptora Anaïs Nin; a 
mesura que avança en la seva inves-

tigació literària, es retroba amb una part de la seva 
història familiar que desconeixia.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 17 €

El pintor que cremava els seus quadres
Francesc Marco-Palau
Obligat per contracte a pintar per me-
tres quadrats, el pintor cubista Palau 
Ferré decideix cremar els seus qua-
dres. Una història d’art, passió i senti-
ments entre Barcelona i el París bohe-
mi. Francesc Marco-Palau és doctor en 

Història Comparada, Política i Social, màster en Història 
de Catalunya i màster en Formació del professorat.
Editorial Gregal - Col. Testimonis - PVP: 17,50 €

Aquell antic missatge de l’amor
Vicenç llorca
Xavier Rius, economista barceloní 
format a Nova York, ha de fer front a 
la pèrdua de la seva feina i al trenca-
ment del seu matrimoni amb la Patrí-
cia.  Vicenç Llorca (Barcelona 1965), 
doctor en Comunicació Social i llicen-

ciat en Filosofia i Lletres. S’ha dedicat sobretot a la 
poesia, l’assaig i la novel·la. 
Columna Edicions - PVP: 18.90 €

Flamenca
Traducció al castellà d’Antoni Rossell
Novel·la del s. XIII que explica la his-
tòria de la protagonista homònima, 
tancada en una torre per la gelosia 
del seu marit, i dels seus amors amb 
Guillem. Un text de marcat contingut 
eròtic i obra mestra de la narrativa oc-

citana medieval que fou la inspiració d’El mal querer 
de la cantant Rosalía.
Anem Editors - Col. Anem literatures - PVP: 22 €

Formigues dins els pantalons
Pau Faner
Els protagonistes, després de les 
vel·leïtats de la primera joventut, van 
voler trobar l’amor i formar famílies tan 
estables com les dels seus progenitors, 
però la societat ja havia canviat. Pau 
Faner va començar una carrera literària 

que ha produït una extensa obra en prosa en gèneres 
diversos i ha aconseguit arribar a tots els públics.
Editorial Gregal - Col. Novel·la - PVP: 18€

Hem arribat tard a classe
Ariadna Herrero
Dos estudiants catalans arriben tard a 
classe perquè han fet un viatge en el 
temps i s’han trobat amb Joanot Mar-
torell, Ausiàs March, Bernat Metge, 
Ramon Muntaner i altres personatges 
de la literatura catalana i han partici-

pat en tota mena d’aventures.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 15 €

Atles de l’oblit
Teresa Ibars
Atles de l’oblit parla d’uns racons de 
la memòria, del paisatge i de les emo-
cions que, com un quadre impressio-
nista farcit de petites pinzellades, han 
configurat una percepció de la realitat 
i una manera de ser. Teresa Ibars va 

nàixer a Aitona l’any 1962. És historiadora de forma-
ció i treballa d’arxivera a la Diputació de Lleida.
Pagès Editors - Col. Narrativa - PVP: 15 €

De cua d’ull
Clàudia Mollfulleda
El motor principal d’aquest recull de 
narracions és la convicció de l’autora 
que moltes coses han canviat en les 
relacions personals: La fredor de les 
pantalles esmorteeix els nostres ulls, 
que es conformen amb caminar cap a 

la ceguesa. La nostra percepció visual  se centra cada 
cop més en paisatges limitats i irreals.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 16,50 €

Determinació nacional
Juan Carlos Moreno Cabrera
En aquest assaig es relaten i de-
tallen les iniciatives del poble ca-
talà per veure reconegut el dret a 
l’autodeterminació i la reacció en con-
tra del nacionalisme espanyolista en 
el període que va des del 2009, amb 

les primeres consultes populars d’autodeterminació 
a Catalunya, fins l’octubre de 2018.
Voliana Edicions - Col. Entrevol - PVP: 16 €

Història de butxaca de Catalunya
Oriol Andrés
Història de Catalunya presentada en ca-
pítols independents, amb il·lustracions 
i textos breus. L’obra està pensada per-
què pugui interessar a persones sen-
se coneixements previs d’història del 
país, tant catalanes com foranes. Oriol 

Andrés, a més de ser filòleg, és un estudiós de la políti-
ca i la història de Catalunya i de la resta del món.
Editorial Gregal - Col. Història - PVP: 19,50 €
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La bona mort
Vicenç Villatoro
Aquest és el dietari que Vicenç Villa-
toro, periodista i escriptor amb una 
llarga trajectòria literària, va escriure 
entre el 6 de febrer i el 28 de març 
del 2006, en paral·lel a les últimes 
setmanes de vida de la seva mare, a 

qui havien diagnosticat un càncer que va preferir no 
tractar-se.
Editorial Gregal - Col. Testimonis - PVP: 13,50€

Decir mi nombre
Por primera vez un libro recoge una 
muestra significativa de las poetas mu-
jeres más importantes de las primeras 
dos décadas del siglo XXI. Estas auto-
ras trabajan con riesgo y ambición, la 
palabra, lo performativo y la autorre-
presentación iconográfica, con el fin 

de explorar y compartir sus intuiciones y proyectos 
sobre la identidad femenina.
Editorial Milenio - Col. Nandibú Singular - PVP: 20 €

Els poetes del Maresme
J.Lladó, J.Avellanesa i E. Illamola 
Pròleg: C.Duarte
Recopilació dels poetes del Maresme 
des del segle XVI fins l’any 2000. Un 
mapa ric que ens ajuda a descobrir els 
escriptors que hi ha darrere de noms 
de biblioteques, escoles o premis lite-

raris però també els poetes poc coneguts.
Voliana Edicions - Col·lecció Poesia - PVP: 13 €

Pell
Mercè Pardo
Contes que indaguen en la fragilitat, les 
mesquineses, el poder i les riqueses del 
cos que som; mostra la vida a través dels 
conflictes ordinaris i extraordinaris de 
personatges que transiten amplis regis-
tres emocionals. Amb una veu visceral i 

sincera, l’autora convida al lector a descobrir la poesia dels 
petits detalls i la brutalitat de les emocions inevitables.
Voliana Edicions - Col. Voliac  - PVP: 16 €

L’arbre dels desigs
Katherine Applegate
En Roig és un roure amb molts anells 
d’edat. És l’”arbre dels desigs” del barri: 
la gent escriu desigs en trossos de roba 
i els lliga a les seves branques. Aquest 
arbre les ha vist de tots colors. Fins 
que una nova família arriba al barri. No 

tothom els rep amb els braços oberts, i l’experiència d’en 
Roig com a arbre dels desigs és més important que mai.
Pagès Editors - Col. Nandibú  - PVP: 13 €

L’ombra de l’amor
Pere Anglas
A la Barcelona de l’any 1926, un 
jove autor i empresari teatral rep 
l’encàrrec d’un extravagant marquès 
italià d’escriure una obra de teatre so-
bre l’autèntica naturalesa de l’amor i 
d’estrenar-la amb la seva companyia 

al Paral·lel barceloní.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 16,20

Retorn al sol
Josep Maria Francès
És la millor novel·la de ciència-ficció 
en català. Publicada el 1936, ara es 
presenta amb il·lustracions originals. 
Narra els conflictes que es viuen a Su-
bolesa, la Catalunya de futur, cent anys 
després que els supervivents catalans 

es veiessin obligat a construir la nova nació dins les en-
tranyes de Montserrat.
Voliana Edicions - PVP: 16 €

Les finestres de la Maria
Maria Rius i Joaquim Noguero
Darrera obra mestra de la il·lustradora 
barcelonina Maria Rius. El llibre, publicat 
en format conte, fa un repàs pels que 

han estat els principals moments de la vida i de la trajec-
tòria professional d’aquesta il·lustradora. Text: Joaquim 
Noguero. Professor especialitzat en art i comunicació. 
Il·lustracions: Maria Rius. Una de les més importants 
il·lustradores catalanes del segle XX i principis del XXI.
Edicions Salòria - PVP:  15 €

Testament
Joaquim Carbó
Un escriptor vell deixa llegir a un amic 
notes sobre les novel·les que ja no té 
temps ni ganes d’escriure: neorealisme, 
ucronia, novel·la històrica, costumisme 
nostàlgic. Testament és l’obra més am-
biciosa de Joaquim Carbó, autor d’Els 

orangutans, Va com va i més d’un centenar de llibres per 
a nois i noies: La casa sota la sorra, La colla dels deu...
Editorial Males Herbes - Col. Genèric - PVP: 21 €

Nasza
Mónica Rodríguez
La Naszka i la Karina viuran unes aven-
tures inoblidables als boscos de Sibè-
ria, mostra de la lleialtat i l’amor que 
senten l’una per l’altra. Mónica Rodrí-
guez va néixer a Oviedo (1969) i viu a 
Madrid des de 1993. Des del 2009 es 

dedica completament a la literatura infantil i juvenil i 
té publicats més d’una trentena de llibres.
Pagès Editors - Col. Nandibú - PVP: 8 €

Amb sabates de molsa
poemes amb sentiment 
de Joan Raspall
Recull, a cura de Josep Maria Aloy, de 
més d’un centenar de poemes de Joa-
na Raspall. És el tercer volum d’aquesta 
col·lecció. Són els sentiments i les 
emocions que la poeta sentia mentre 

els escrivia. Joana Raspall (Barcelona, 1913-2013). En 
la seva obra destaca el camp de la poesia.
Pagès Editors - Col. Nandibú Singular - PVP: 17,95 €

Rigo i Roc
Lorenz Pauli
El llibre conté 28 històries o relats 
curts amb el lleopard Rigo i el ratolí 
Roc com a protagonistes. El Rigo viu 
engabiat. En Roc busca protecció al 
seu costat i a partir d’aquí comença 
una amistat entre una bèstia salvatge 

i un ésser petit que li guanya el cor i quan no hi és, el 
lleopard la troba a faltar. 
Pagès Editors - Col. Nandibú - PVP: 18,50 €

Mar de fons
Albert Pera
Mar de fons és un recull de contes on 
descobrirem des d’històries d’amor i de 
relacions ─afortunades i desafortuna-
des─, la recança de no haver aprofitat 
prou la vida i les il·lusions senzilles d’un 
lletraferit o d’un pescador o les coinci-

dències entre els poetes Verlaine i Verdaguer.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 16 €

Poema per a Jana
Pep Cortès Vila
Aquest poemari va néixer després 
d’un viatge de la filla de l’autor als 
camps de refugiats de Grècia. En rela-
ta l’experiència i aprofita per denun-
ciar fermament la injustícia que patei-
xen les persones que busquen refugi. 

Pep Cortès (Terrassa, 1950). Viu a Vacarisses. Militant 
d’ERC i de l’ANC. Pare, pintor i poeta.
Pagès Editors - Lo Marraco - PVP: 15 €

Parla la paraula
Mar Benegas
Un llibre amb un disseny i unes 
il·lustracions extraordinàries per a 
persones curioses de totes les edats. 
Parla de la fabulosa història de les lle-
tres, dels llibres i de les biblioteques. 
Mar Benegas. Col·laboradora de dife-

rents iniciatives i espais de creació cultural vinculats a 
la lectura i la poesia. 
Pagès Editors - Col. Nandibú - PVP: 16,95 €

Poetes de Ponent
Jaume Pont i Jordi Pàmias
L’antologia Poetes de Ponent respon 
a l’afirmació decidida de la seva cons-
ciència històrica i a un inequívoc su-
pòsit territorial i lingüístic. Vol ser una 
cartografia temporal de la modernitat 
poètica en llengua catalana a les te-

rres de Lleida. Com a repertori d’un període de temps 
força ampli, que va de la Renaixença als nostres dies. 
Pagès Editors - Col. Sèrie Poesia - PVP: 60 €

Passió pel conte
Diversos autors
Primera part amb 6 articles que parlen 
de diversos aspectes del conte i una 
segona part amb 32 contes. 36 autors 
que ens transporten a la dimensió des-
coneguda del conte. En els articles es 
parla de l’arquitectura del conte, de les 

relacions entre conte i poesia, dels escriptors contistes, 
dels narradors de contes...
Voliana Edicions - Col. Entrevol - PVP: 16 €

Història d’un jersei blau
Florencia gattari
Aquest llibre tracta de la relació àvia-
nets, naixement, afecte, creixement, 
mort, temps, records.. Un gran encert 
en el to i en la manera de narrar la his-
tòria, amb un final que ens pot passar 
desapercebut però que diu molt. Flo-

rencia gattari va guanyar el premi El Barco de Vapor 
d’Argentina per la seva novel·la Posición adelantada. 
Pagès Editors - Col. Nandibú - PVP: 8 €

Cos de poderosa llum
Vicenç Llorca
Llibre de poemes en tres parts dedi-
cades al cinema neorealista italià, a 
l’experiència amorosa i als paisatges 
empordanesos de Dalí. Vicenç Llorca 
(Barcelona, 1965), doctor en Comuni-

cació Social i llicenciat en Filosofia i Lletres. S’ha dedi-
cat a la poesia, l’assaig i la novel·la. Ha publicat entre 
altres L’últim nord (2008) i Calendari d’instints (2014).
Editorial Meteora  - Col. Mitilene - PVP: 14 €

Un zoo al cel
Ramon Besora i Mabel Piérola
És un conte rimat que anima els infants 
a jugar per a desenvolupar la creativi-
tat com a eina per a l’aprenentatge. 
Ramon Besora, ja jubilat, es dedica a 
fer xerrades dirigides a mestres i a fa-

mílies sobre “Poesia i creativitat a l’escola” i “Llegir en 
família”. Il·lustradora: Mabel Piérola.
Editorial Edebé - PVP: 8,30 €



Alt Urgell
4 fulls - La Seu d’Urgell - 973 35 47 85
Basar Rita Solà - Coll de Nargó - 973 38 31 59
La Llibreria Purgimon - La Seu d’Urgell - 973 35 01 90
Llibreria Pellicer - Oliana - 973 47 07 50
Papereria Salvat - La Seu d’Urgell - 973 35 05 60
Papers - La Seu d’Urgell - 973 35 44 79

Andorra 
Granma - Andorra la Vella - 82 09 66
El Pergamí - Sant Julià de Lòria - 84 26 59
Escale - Andorra la Vella - 87 03 00
La Llibreria - Andorra la Vella - 82 42 41
La Puça - Andorra la Vella - 82 77 26
Llibre Idees - Escaldes - 86 18 82
Llibreria Francesa - Escaldes - 86 60 47
Pyrénées - Andorra la Vella - 88 00 00

Berguedà
Colors - Berga - 938 21 01 23
De Paper, SCP - Berga - 938 21 30 77
Huch. Impremta-Lliberia-Papereria - Berga - 938 21 00 64
Llibreria Barrufets - Bagà - 938 24 42 42
Llibreria L’Avet - Berga 938 22 00 19
Llibreria Quatre Cantons - Berga - 938 21 29 48
Llibreria Raval - Bagà - 938 24 40 74
Mafalda - Berga - 654 51 59 00
Oficina de Turisme del Berguedà - Berga - 938 22 15 00
Papereria Ca la Montse - Guardiola de B. - 938 22 72 53
Papereria del Roser - Berga 938 21 08 48
Súper 2 - Berga - 938 22 05 42

Cerdanya
Edelweiss - Llívia - 972 89 62 62
Estanc Roc - Alp - 972 89 00 82
Hotel Muntanya - Prullans - 973 51 02 60
Impremta Cadí - Puigcerdà - 972 88 17 01
Llibreria Canal - Alp - 972 89 00 46
Llibreria Clips - Bellver de Cerdanya - 973 51 12 20

Llibreria Núria - Llívia - 620 50 53 79
Llibreria Viladesau - Puigcerdà - 972 88 01 91
Parc dels Búnquers - Martinet - 648 14 10 70

Pallars Jussà 
Casa Roya - Isona - 973 66 40 85 
Llibreria Bochaca - Tremp - 973 65 02 08
Llibreria Casa Torres - La Pobla de Segur - 973 68 00 62
Llibreria Central - Tremp - 973 65 27 90
Llibreria Chalamanch - La Pobla de Segur - 973 68 07 12
Museu de la Conca Dellà - Isona - 973 66 50 62

Pallars Sobirà
Botiga Hotel Cardós - Ribera de Cardós - 973 62 31 00
Botiga Hotel Vallferrera - Àreu - 973 62 43 43
Casa Balbino - Esterri d’Àneu - 973 62 60 65
Casa Manela - Esterri d’Àneu - 973 62 60 74
Ecomuseu de les Valls d’Àneu - Esterri d’À. - 973 62 64 36
Hostal Muntanya - Alins - 973 624411
La Torrassa - La Guingueta - 973 62 40 55
Llibreria Les Aigües - Llavorsí - 973 62 20 18
Llibreria Solé - Sort - 973 62 01 35 
Lo Bardanal - Espot - 973 62 41 30

Ribagorça
Papereria Romànic - Barruera - 973 69 41 30
El Ventador - Barruera - 617 05 79 69

Solsonès
Llibreria Pellicer - Solsona - 973 48 16 65
Llibreria Verdaguer - Solsona - 973 48 03 57

Val d’Aran
Er Àreu - Les - 973 64 83 26
Eth Plumier - Vielha - 973 64 24 64
Llibreria Ruda - Vielha - 973 64 00 50
Llibreria Vidal - Vielha - 973 64 09 60
Refugi Rosta - Salardu - 973 64 53 08

Punts de venda de llibres del Pirineu

Butlleta d’inscripció (quota anual de 20 €). Ompliu i trameteu la butlleta a: llibredelpirineu@gmail.com

Nom i cognoms        

Activitat    DNI/Passaport

Adreça         

Població              CP

Telèfon                                   Correu electrònic

Núm. de compte IBAN (24 dígits)

Data i signatura

associació     llibre del pirineu


