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En els darrers anys, la litera-
tura infantil pirinenca ha anat 
agafant volada gràcies a di-
verses iniciatives endegades 
des del territori. És el cas de 
Cambuleta, la col·lecció de 
llibres escrits en la parla del 
Pallars que promou l’asso-
ciació del mateix nom i que 
s’ha guanyat la fidelitat dels 
lectors i el prestigi propi de 
les coses ben fetes. Diverses 
editorials pirinenques tenen 
les seves col·leccions per a 
la mainada, com ara El Pe-
tit Pirineu, de Salòria. D’al-
tra banda, el dia 5 d’octubre 
arriba la quarta edició de Lo 
Llumener, el festival pirinenc 
de literatures infantils i juve-
nils que se celebra a Sort. 
Tot plegat posa de manifest 
l’interès creixent pel llibre 
infantil pirinenc, tant pel que 
fa a l’oferta dels editors com 
a la demanda dels joves lec-
tors. El futur d’aquest gènere 
literari al Pirineu s’albira molt 
engrescador.

EDITORIAL AGENDAACTUALITAT

QUI ÉS QUI

Dissabte 5 d’octubre 
Sort 
Lo Llumener. Festival pirinenc 
de literatures infantils i juvenils
Dissabte 5 d’octubre. 15.00 h 
Davant l’església de Llords (And) 
Ruta literària: Herois perseguits 
per la Gestapo. Andorra i la 
Segona Guerra Mundial
De l’11 d’octubre al 13 de 
desembre 
Centre de Formació d’Adults. 
La Seu d’Urgell 
Taller d’escriptura 
Inscripcions: Tel. 973 354446
Dilluns 14 d’octubre 
18.00 h 
Biblioteca Comtat de Cerdanya 
Puigcerdà 
L’hora del conte
Divendres 25 d’octubre 
18.00 h 
Biblioteca Pública Maria Barbal 
Tremp 
L’hora del conte: “Animals i 
animalades” Amb Mònica Torra
Dissabte 26 d’octubre 
18.00 h 
Biblioteca Pública. Sort 
Vetllada literària: “S’ha acabat” 
de Maite Moreno

(*)

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

SUSANNA ISERN
Si en voleu saber més, de 
l’escriptora urgellenca de 
llibres infantils, cliqueu aquí

La màgia i el misteri, protagonistes 
de Lo Llumener, el festival pirinenc 
de literatures infantils i juvenils
El dissabte 5 d’octubre, Sort 
acollirà la quarta edició de Lo 
Llumener, el festival pirinenc 
de literatures infantils i juvenils. 
Diferents espais de la vila s’om-
pliran d’espectacles, narracions 
orals de contes, tallers i anima-
ció al carrer. Comptarà amb la 
participació de la Biblioteca de 
Sort i de diferents associacions 
locals (Cambuleta, Lo Tafana-
ri, Obrador Xisqueta…), així 
com amb un grup de persones 
voluntàries de l’àmbit cultural i 
educatiu, per tal de dinamitzar i 
organitzar el festival. És una ini-
ciativa municipal però adreçada 
a tota la comarca, estretament 
vinculada a les seves asso-
ciacions artístiques i culturals, 
i també als territoris veïns de 
muntanya, com són les comar-
ques del Pallars Jussà, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran. 
El cartell d’enguany és una creació de Creixell Solduga Tartera. 
Més informació al web de Lo Llumener: aquí en teniu l’enllaç.

Das celebra amb gran èxit de 
públic el Festival Literari
El passat 17 d’agost, Das va celebrar el “Festival Literari, converses 
al safareig”, amb un notable èxit de públic. Conduïda per l’editor del 
digital cultural Núvol, Bernat Puigtobella, la tertúlia va comptar amb 

la participació dels 
escriptors Manel 
Figuera, Irene Solà 
i Jordi Lara, La 
muntanya ha estat 
el fil conductor de 
l’edició d’enguany, 
que consolida defi-
nitivament aquesta 
proposta cultural al 
Pirineu.

Mastegatatxes
m i f pl Mastegat.
(1) Persona malcontenta-
dissa, que sempre troba 
què dir
(2) m i f. FIG. Persona que 
sempre remuga, que en tot 
troba què dir.

Aïna. Vocabulari temàtic 
del dialecte pallarès
DDAA. Rosa Ramoneda, 
coordinadora 
Grup d’Estudis de Llengua 
i Literatura de Ponent i del 
Pirineu, 2007

EL MOT PIRINENC

(Foto: Feliu Sirvent. Viure als Pirineus)

https://www.sort.cat/lollumener/
http://susannaisern.blogspot.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

Boris I, rei 
d’Andorra
Antoni Morell
L’any 1984 Antoni Morell publi-
cà Borís I, rei d’Andorra, obra 
pràcticament fundacional de la 
literatura andorrana. Aquesta 
novel·la, una de les més cele-
bres de l’autor d’Escàs (la Mas-
sana), va ser durant molt de 
temps una de les referències de 
la literatura feta al Principat, per 
bé que actualment portava uns 
anys descatalogada i és poc 
coneguda per part de les no-
ves generacions d’andorrans. 
Davant la necessitat d’evitar 
que els clàssics caiguin en 
l’oblit, Anem Editors ha volgut 
recuperar aquest text per tal de 
posar-lo novament a disposició 
dels lectors.

Andorra 
20 excursions per a 
totes les edats
Alfons Brosel i Jordà
Aquest llibre, que forma part 
de la col·lecció “Els camins de 
l’alba”, va dirigit principalment 
a les persones i a les famílies 
que busquen caminades o 
passejades sense gaires com-
plicacions o de dificultat mo-
derada. Les descripcions dels 
itineraris són clares i compren-
sibles. En cada ruta, el text 
s’acompanya d’un mapa. Per 
a famílies amb canalla petita 
que desitja trobar recorreguts 
fàcil i entretinguts, sense pro-
blemes d’orientació i que no 
necessitin cap equipament ni 
tècnica especial. Per un altre 
cantó els nostres, cada vega-
da més joves, avis i àvies vo-
len gaudir de la natura d’una 
manera còmoda i sense perill.

Males herbes
Jordi Cardona Regada
Quan la tragèdia s’apodera 
d’una petita població del Piri-
neu, la vida d’alguns veïns de 
la contrada queda marcada 
per sempre més. Amb el pas 
dels anys les ferides, aparent-
ment cicatritzades, es tornen 
a reobrir quan un jove adine-
rat de Rio de Janeiro, amb un 
cert arrelament a Barcelona, 
descobreix que aquell insig-
nificant poble pirinenc no li és 
del tot aliè. En una d’aquelles 
cases de pedra mil·lenària, on 
l’austeritat és el millor medi de 
vida, el jove troba resposta a 
un seguit d’interrogants i in-
quietuds que sempre l’havien 
martiritzat. L’última novel·la 
de l’escriptor d’Ogern.

Els llops sempre 
tornen
Jaume Albert Ollé
La nit del 24 de març de 1944, 
un bombarder alemany es va 
estavellar a les muntanyes 
pallareses, prop d’Enviny. 
Només es va trobar un tripu-
lant mort a la cabina, total-
ment calcinat. A dia d’avui, 
la seva història encara és 
un misteri. Els llops sempre 
tornen relata les aventures 
que s’amaguen rere aquest 
avió accidentat i ens obre la 
porta a conèixer les relacions 
internacionals que es van 
teixir durant la II Guerra Mun-
dial. És una novel·la històrica 
apassionada, plena d’acció i 
intriga i carregada de miste-
ris que el lector haurà d’anar 
descobrint pàgina rere pàgi-
na. 

NOVETATS LLIBRES NOVETATS LLIBRESACTUALITAT

Pagès Ed. 
192 pàgines 
17 €

Anem Editors 
11 €

Pagès Ed. 
264 pàg. 
19 €

Ed. Alpina 
12 €

Organyà torna a omplir els seus 
carrers de llibres pirinencs
Organyà va celebrar, els dies 30 i 31 d’agost i 1 de setembre, la 23a edi-
ció de la Fira del Llibre del Pirineu. Una vintena de parades d’editorials 
i llibreries van omplir de propostes literàries el centre històric de la vila i 
prop de 40 autors hi van presentar les seves novetats. La festa del llibre 
pirinenc va incloure diverses activitats: lectures dramatitzades, música, 
teatre i circ, amb la Carrera de llibres i la lectura de les Homilies mo-
dernes com les més concorregudes, juntament amb el lliurament dels 
premis literaris Homilies d’Organyà, acte que va presidir la consellera 
de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga. En aquest enllaç 
podeu consultar la relació de premiats.

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, a Organyà (Foto: Sandra Garcia)

La Carrerada de llibres (foto: Víctor Merencio)

Homilia de Raül Garrigasait 
(Foto: Víctor Merencio)

Terra Escrita, amb el Club de Lectura d’Organyà 
(Foto: Sandra Garcia)

http://www.organya.cat/recull-dimatges-i-videos/any-2019/23-fira-del-llibre-del-pirineu
https://drive.google.com/file/d/1MoSiOuCPftPQydEi1oV7m8Z58LsytURR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ROomMctMhuOrC5P4q5OgYkoIMCR_blOW/view?usp=sharing

