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Com és prou sabut, els cen-
tres d’ensenyament treballen 
en la promoció de la creació 
literària en infants, adoles-
cents i joves. Tanmateix, 
aquesta és una tasca en la 
qual també hi tenim cabuda 
les entitats culturals. És per 
això que l’Associació Lli-
bre del Pirineu forma part 
de l’organització del Concurs 
de Whatsapp-Relats per a 
alumnes de l’Alt Pirineu, Aran 
i Andorra, del qual en podeu 
trobar més informació a la 
secció d’actualitat d’aquest 
mateix butlletí. Entenem que 
d’aquesta manera contribuim 
a incentivar la generació més 
jove en l’ús de l’escriptura 
com a mitjà de transmissió 
d’idees i inquietuds. I creiem 
també que les noves tecnolo-
gies de la informació i la co-
municació són eines eficaces 
per a la creativitat cultural 
entre els joves usuaris. És 
aquesta una tasca en cons-
tant evolució.

EDITORIAL AGENDA

PREMIS

ACTUALITAT

QUI ÉS QUI

Joan Graell guanya la 25a 
edició del premi Vent de Port 
El jurat de la 25a edició del premi de narrativa breu Vent de Port, 
format per Vicenç Llorca, Jordi Mir, Ada Castells, Carles Dinarès 
i Josep Fabà, ha atorgat el premi a l’obra Croquis d’un nu pinto-
resc, de Joan Graell i Piqué, escriptor soci i membre de la junta 
directiva de l’Associació Llibre del Pirineu. Nascut a Cambrils, 
al Solsonès, Joan Graell es va donar a conèixer com a poeta amb 
el llibre Un llapis com el vent. Ha publicat diferents poemaris i re-
lats breus. A aquesta edició del premi es van presentar 120 origi-
nals. El guardó és convocat per l’entitat trempolina La Casa del 
Sol Naixent i compta amb el suport de l’Ajuntament de Tremp i la 
col·laboració de la Biblioteca Pública Maria Barbal.

ausit, ausida
Ausit -ida adj. Viu i bo-
nic alhora, aplicat només 
als infants. «El nen de la 
Beatriu és ausit com ell 
sol». // També amanós, o 
lleuger, o fàcil de fer anar, 
aplicat a una eina o un es-
tri. «L’eixartell és una eina 
més ausida que l’aixada.»

Món rural. Mots que es perden
Josep Espunyes
La Seu d’Urgell: Edicions 
Salòria [Segona edició amplia-
da —en preparació—]

2 de febrer. 20.00 h 
Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell. La Seu d’Urgell 
Presentació del poemari 
Alè, d’Elisabet Segura

4 de febrer. 18.00 h 
Biblioteca Comtat de 
Cerdanya. Puigcerdà 
Menudaines. Amb Carmina 
Rabassedas. Públic infantil

15 de març 
Biblioteca Pública Maria 
Barbal. Tremp 
Presentació del llibre 
A l’amic escocès, de Maria 
Barbal

Premis literaris del Pirineu 
amb convocatòria oberta:

V Premi Guillem de Beli-
basta de narrativa breu 
d’aventures a la natura.
Podeu accedir a les bases 
des d’aquest enllaç.

Joan Obiols presenta “El Pallars Sobirà”, 
sisè volum de “Viatge universal pel Pirineu”
Joan Obiols, soci i primer president de Llibre del Pirineu, ha pre-
sentat a Sort i a la Seu d’Urgell el seu nou llibre de la col·lecció 
Viatge universal pel Pirineu, El Pallars Sobirà. Aigües braves i sort, 
entre la Pica d’Estats i la sal de l’Exposició Universal. En tots dos 
actes hi va haver una molt bona assistència de públic. (Més infor-
mació a l’apartat de novetats d’aquest butlletí).

(*)

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

MANEL FIGUERA
Si en voleu saber més, de 
l’escriptor cerdà, cliqueu 
aquí

EL MOT PIRINENC

https://www.escriptors.cat/autors/figueram/pagina.php?id_sec=2353
http://cultura.gencat.cat/web/.content/ilc/03-programes/premis-literaris/bases/V-Premi-Guillem-de-Belibasta.pdf
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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

Andorra literària. 
Rutes de novel·la
Roser Porta i Tony Lara
La primera part, «Andorra li-
terària» és un breu assaig 
sobre la novel·la contemporà-
nia del Principat. El gran eix 
d’aquesta part és la producció 
pròpia i, concretament, l’obra de 
cinc novel·listes: Antoni Morell, 
Francesc Viadiu, Joan Peruga, 
Albert Villaró i Josep Enric Da-
llerès, als quals podem afegir 
Norbert Orobitg. La segona part 
la formen quatre rutes literàries. 
La ruta 1 «El romànic arrencat 
al segle xx», tracta de la venda i 
les històries més insòlites sobre 
aquest art. La ruta 2, «Un país 
refugi», és sobre Andorra i la 
Guerra Civil espanyola. La 3, 
«Herois perseguits per la Ges-
tapo», se centra en les xarxes 
d’evasió al país durant la Sego-
na Guerra Mundial. I finalment, 
la ruta 4, «La transformació 
d’Andorra», presenta el canvi 
d’una societat rural a una d’ur-
bana, turística i moderna.

Maria, guerra i pau
Josep de Moner
Novel·la basada en la història 
de superació d’una noia pa-
llaresa 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. 
Una veu femenina en primera 
persona encarna i dona vida 
a la protagonista, fet que ens 
permet compartir amb ella la 
manera amb què viu i percep 
el món, enmig del calidosco-
pi que l’envolta: les feines del 
camp i les tradicions festives; 
els odis ancestrals i la guerra; 
els amors soterrats i les il·lu-
sions perdudes; els somnis a 
conquerir i l’esperança d’un 
futur millor.

Alè
Elisabet Segura Fàbrega
L’autora ens presenta el seu 
segon treball. “Aquí trobareu 
que ens esmenta la frase de 
la Muriel Barbery: “Potser 
estar viu és això: atrapar ins-
tants que moren”. I així, a poc 
a poc, comprovem com va en-
treteixint pacientment el text 
dels poemes i ens va situant 
on ella li agrada explicar-nos 
les coses i com se sent quan 
les viu. Ens torna a transpor-
tat a la natura, a la seva gent, 
a la muntanya, Narieda, el 
seu poble —que s’hi enfila 
etimològicament— i ens deixa 
veure, mica a mica, com viu i 
estima”.

Del pròleg de Joan Aixàs

El Pallars Sobirà
Joan Obiols
Sisè volum de la col·lecció 
Viatge universal pel Pirineu. 
En aquesta ocasió, tot seguint 
el format, l’estil i l’estructura 
dels títols precedents, Joan 
Obiols ens ofereix un recorre-
gut pel paisatge físic i humà 
del Pallars Sobirà, de sud a 
nord, amb parada i passeig 
per tots i cadascun dels pobles 
de la comarca. Les vivències i 
les emocions de l’autor es van 
desgranant al llarg de l’obra, 
flueixen d’una manera natural 
i intensa i ens conviden a visi-
tar cada racó del seu viatge. 
Obiols fa també de transmis-
sor del pensar i del viure de 
pallaresos i pallareses que ha 
conegut en aquest viatge i en 
els anteriors, unes petites en-
trevistes que destil·len passió 
pel país i la seva gent. En un 
termini de dos anys es preveu 
que apareguin els quatre vo-
lums que falten per completar 
la col·lecció.

NOVETATS LLIBRES NOVETATS LLIBRESACTUALITAT

Edicions 
Salòria 
80 pàg. 
17x17 cm 
PVP: 15 €

Editorial 
Andorra 
278 pàg. 
10,5x16 cm 
PVP: 16 €

Editorial 
Gregal 
240 pàg. 
15x23 cm 
PVP: 18 € 

Ed. Salòria 
Ed. Andorra 
236 pàg. 
cm 
PVP: 18 €

Núria Boltà, a la biblioteca de 
Canillo amb el club de lectura
El passat mes de novembre, la biblioteca del Comú de Canillo, en el 
marc de les activitats de dinamització del seu grup de lectura, va convi-
dar la sòcia i membre de la junta de l’Associació del Llibre del Pirineu, 
Núria Boltà, per parlar del seu darrer llibre Retrat de mare, de Pagès 
Editors. Segons paraules de la directora de la biblioteca, Eva Gironès, 
“ha resultat una interessantíssima sessió del club amb una escriptora 
sorprenent i una narrativa que val molt la pena descobrir”.

Taller de poesia amb Ramon Besora
El dia 14 de gener, l’escriptor, editor i pedagog Ramon Besora, soci 
de Llibre del Pirineu, va impartir a la Seu d’Urgell un taller de poesia 
adreçat a mestres amb l’objectiu de proposar-los eines per treballar a 
les aules amb els alumnes. L’acte, que va obtenir una molt bona acolli-
da, l’organitzaven el Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya i el Con-
sell Comarcal de l’Alt Urgell.

Concurs  de 
Whatsapp-Relats
El passat 15 de gener, 452 alum-
nes de 4t d’ESO i nivells equiva-
lents de l’Alt Pirineu i Andorra van 
participar en la tercera edició del 
Concurs de Whatsapp-Relats, or-
ganitzat pel Ministeri d’Educació 
del Govern d’Andorra, el Servei 
Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya 
i l’Associació Llibre del Pirineu. 
El tema sobre el qual havien d’es-

criure era “Ho sento, m’he equivo-
cat”. Els premiats es coneixeran 
el dia 7 de març en un acte que 
tinedrà lloc a Sant Julià de Lòria 
(Andorra).

https://drive.google.com/file/d/1ROomMctMhuOrC5P4q5OgYkoIMCR_blOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MoSiOuCPftPQydEi1oV7m8Z58LsytURR/view?usp=sharing

