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BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DE L’ASSOCIACIÓ LLIBRE DEL PIRINEU l NÚM. 5 l MARÇ-ABRIL DE 2019

Som a les portes de la diada 
de Sant Jordi, la gran festa 
catalana del llibre i la rosa. És 
la cita anual d’escriptors, edi-
tors, llibreters i autors, la gran 
família del món del llibre que 
es troba al carrer per com-
partir emocions. Els llibres 
del Pirineu tenen l’oportunitat 
de fer-se visibles en aquesta 
jornada en què es concen-
tren una part significativa-
ment important de les ven-
des anuals. Constatem, amb 
satisfacció, com els últims 
Sant Jordi els llibres d’autors 
pirinencs han anat guanyant 
terreny fins a situar-se, en 
algunes ocasions i llocs, com 
els llibres més venuts de la 
diada. Aquest fet demostra 
l’interès creixent dels lectors 
per la literatura de proximitat, 
la qual cosa ha d’estimular 
els escriptors i les escriptores 
de muntanya a mantenir i en-
fortir la connexió de la seva 
obra amb l’entorn físic i social 
més immediat.

EDITORIAL AGENDAACTUALITAT

QUI ÉS QUI

10 d’abril. 19.30 h 
Biblioteca Sant Agustí. 
La Seu d’Urgell 
Presentació del llibre 
Som de poc dir, 
d’Isidre Domenjó

17 d’abril 
Biblioteca Pública Maria Barbal 
Tremp 
Presentació del llibre 
Contes que no tots ho són 
de Joan Rosell Sanuy

18 d’abril, 19.00 h 
Arxiu Comarcal de Cerdanya 
Puigcerdà 
Presentació dels llibres 
Honor de poble poble 
i El gran salt del clarinet, 
de Jordi Romeu Carol

20 d’abril, 19.00 h 
Sala Polivalent de Talarn 
Presentació del llibre 
Història del Pallars Jussà, 
de Josep Bertran

20 d’abril, 19.00 h 
Sala de Plens. Llívia 
Presentació dels llibres 
Honor de poble poble 
i El gran salt del clarinet, 
de Jordi Romeu Carol 
+ tertúlia literària

23 d’abril 
Centre Cívic Escoles Velles 
Bellver de Cerdanya 
Contacontes tradicional: 
Les tres llegendes de Sant 
Jordi

23 d’abril, 10.30 h 
Biblioteca Sant Agustí 
La Seu d’Urgell 
Lectura en veu alta de micro-
relats pels alumnes de les 
escoles de la Seu

23 d’abril, 12.00 h 
Biblioteca Sant Agustí 
La Seu d’Urgell 
Lectura en veu alta de poemes 
per la gent gran

24 d’abril, 20.00 h 
Arxiu Comarcal de Cerdanya 
Puigcerdà 
Presentació del llibre del 23è 
Premi Literari Vila de Puigcerdà

(*)

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

IÑAKI RUBIO
Si en voleu saber més, de 
l’escriptor andorrà, cliqueu 
aquí

Lliurament dels premis del 
concurs Whatsapp Relats
El dia 7 de març es van lliurar a Sant Julià de Lòria els premis 
de la tercera edició del concurs Whatsapp Relats per a alum-
nes de 4t d’ESO de l’Alt Pirineu, Aran i Andorra, convocats pel 
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’An-
dorra, el Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya i l’Associació 
Llibre del Pirineu. Al certamen hi van participar 452 alumnes 
d’11 centres. El jurat va seleccionar 10 relats finalistes, entre 
els quals van sortir el tres primers premis. El primer premi el 
va guanyar Èric Barja Boo, del Col·legi Janer. El segon va ser 
per a Maria Villoria González de l’INS Joan Brudieu i el tercer 
per a Leonardo Paccagnella, de l’Agora International School.

Bon Sant Jordi pirinenc!
L’Associació Llibre del Pirineu farà seva, 
un any més, la Diada de Sant Jordi. Des 
de l’entitat estem treballant en l’edició 
del catàleg de llibres publicats els da-
rrers 12 mesos. Se’n farà un tiratge de 
1.000 exemplars que es distribuirà gra-
tuïtament a través de les les llibreries i 
parades de llibres del territori. Els socis 
el rebreu per correu postal a casa vos-
tra. Per a l’edició del catàleg comptem 
amb el suport de l’Institut per al Des-
envolupament i la Promoció de l’Alt Pi-
rineu i Aran (IDADA). D’altra banda, al 
passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell 
instal·larem una carpa en la qual tot el 
matí de Sant Jordi diversos autors expli-
caran els seus contes als nens i les ne-
nes de les escoles de la ciutat. A Puigcerdà, l’Associació tindrà un 
punt d’exposició i venda d’obres d’autors del Pirineu, que estarà 
obert dels 20 al 23 d’abril a la plaça del Campanar.

Cliqueu a la imatge 
per descarregar-vos 

el catàleg

https://www.inakirubio.com/
https://drive.google.com/open?id=158jaks-hnHt_kKQ4TsElkWZGZdtXw49k
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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

TRIA DE NOVETATS SANT JORDI 2019 (VEIEU-NE MÉS AL CATÀLEG)

Ed. Salòria 
110 pàg. 
13x21 cm 
PVP: 9 €

Voliana Ed. 
329 pàg. 
14x21 cm 
PVP: 17 €

Ed. Pagès 
168 pàg. 
15x24 cm 
PVP: 16 €

Ed. Gregal 
260 pàg. 
15x23 cm 
PVP: 18 €

Anem Ed. 
266 pàg. 
14x21 cm 
PVP: 18 €

Ed. Tenmile 
Publishing 
104 pàg. 
21,6x27,9 cm 
PVP: 18 € 
(sense IVA)

Ed. Andorra 
400 pàg. 
12x18,5 cm 
PVP: 19 €

Ed. Alpina 
48 pàg. 
12x20,5 cm 
PVP: 11 €

Ed. Andorra 
256 pàg. 
10,7x16 cm 
PVP: 18 €

PREMIS

espampillar
v trans. A Cerdanya i el 
Conflent, escampar, es-
tendre. Hai espampillat les 
llavors. També separar. 
Espampilla els dits de les 
mans. Així mateix, estovar 
la llana, fer-la menys com-
pacta. Probablement derivi 
d’escampillar, derivat d’es-
campar.

El parlar de Cerdanya
M. Figuera, A. Montané, A. 
Figuera, E. Quílez i S. Vigo 
Edicions Salòria 2011

Premis literaris del Pirineu 
amb convocatòria oberta 
a data d’edició d’aquest 
butlletí (5-4-2019):

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

Premis literaris Homilies 
d’Organyà:
Premi Pirineu de narració 
literària

Premi Josep Grau i Colell de 
poesia

Premi Alt Urgell de joves 
autors

Premi Lletres de Dones de 
relats curts

Premi Germans Espar i 
Tressens de relats viscuts

Podeu accedir a les bases 
des d’aquest enllaç.

EL MOT PIRINENC

XXXV Jocs Florals 
de Cerdanya
Diversos autors
Nova recopilació dels treballs 
guanyadors I finalistes dels 
Jocs Florals de Cerdanya d’Alp, 
en aquest cas corresponents a 
l’any 2018. 

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. 

Croquis d’un nu 
pintoresc
i altres narracions
Diversos autors
Recull de relats seccionats del 
premi Vent de Port, encapçalats 
pel guanyador, Croquis d’un nu 
pintores, de Joan Graell

Maleït sigues!
Montse Criarch
En el context de l’Alt Pirineu, i 
en l’ambient de la postguerra, 
l’Eulàlia es veurà abocada a viu-
re en un ambient familiar hostil 
i violent, privat de llibertat. Una 
lluita a favor de la supervivència 
i la dignitat de la dona.

Les venjances de 
Talltendre
Jordi Frabat
Un conflicte que ha perviscut 
durant generacions i que, sen-
se saber-ho, tindrà conseqüèn-
cies en les pròpies vides dels 
protagonistes.

Above the Summit
An Antique Airplane Conquers 
the 3000ers of the Pyrenees

Garret Fisher
A bord d’un avió de 1949, 
amb base a Cerdanya, Garret 
Fisher ha volat a tots els cims 
del Pirineu de més de 3.000 m 
i n’ha fet fantàstiques fotogra-
fies. Text en anglès.

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.

Ripollès
20 excrusions per a totes 
les edats
Alfons Brosel
Dirigit principalment a les per-
sones i a les famílies que bus-
quen caminades o passejades 
sense gaires complicacions o 
de dificultat moderada.

86 itineraris. Andorra
Les millors ascensions i excursions 
Carles Geli
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.

ANDORRA
LES MILLORS ASCENSIONS I EXCURSIONS

ITINERARIS
86

CARLES GEL

http://www.alturgell.cat/sites/default/files/Bases-Premis-Homilies-2019.pdf
https://afict.weebly.com/2019.html
https://drive.google.com/open?id=1MoSiOuCPftPQydEi1oV7m8Z58LsytURR
https://drive.google.com/open?id=1ROomMctMhuOrC5P4q5OgYkoIMCR_blOW

