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Aquest any que acabem 
d’encetar es commemorà el 
centenari del naixement a Sa-
llagosa (Cerdanya) de Jordi 
Pere Cerdà, una de les grans 
veus de la literatura catalana 
del segle XX. Des de l’Asso-
ciació Llibre del Pirineu ens 
hem sumat a l’ampli ventall 
d’entitats que, liderades per 
la Biblioteca Comtat de Cer-
danya i l’Arxiu Comarcal de 
la Cerdanya, han començat a 
treballar en l’organització de 
diversos actes per tal de cele-
brar l’efemèride. La seva obra 
literària abasta diversos gè-
neres: poesia principalment, 
narrativa curta, novel·la i tea-
tre, amb el Pirineu i el món ru-
ral en general sempre present 
d’una manera més o menys 
directa en els seus llibres. Jor-
di Pere Cerdà (Antoni Cayrol, 
de nom real) va saber obrir-se 
camí en una època i un lloc no 
pas gaire fàcils per al conreu 
de la creació en llengua cata-
lana. Li devem molt..

EDITORIAL AGENDA LLIBRESACTUALITAT

QUI ÉS QUI

Divendres 31 de gener. 17.30 h 
Centre de visitants del Geoparc 
Epicentre. Tremp 
Presentació del llibre 
21 días para renacer, 
de Daniel Lumera
Divendres 31 de gener. 18.00 h 
Biblioteca Pública Maria Barbal 
Tremp 
Hora del conte
Dilluns 3 de febrer. 18.00 h 
Biblioteca Comtat de Cerdanya 
Puigcerdà 
Hora del conte. Sabeu d’on 
surten els colors? a càrrec 
de Gra de Sorra
Dissabte 15 de febrer. 18.00 h 
Local Social 
La Pobleta de Bellveí 
Presentació del llibre 
On és el tiet, 
d’Elisenda Pascual
Dijous 20 de febrer. 19.30 h 
La Llacuna. Andorra la Vella 
Presentació del llibre 
Al sol que bat la penya, 
de Manel Gibert Vallès

(*)

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

JOSEP ENRIC DALLERÈS
Si en voleu saber més, de 
l’escriptor andorrà, cliqueu 
aquí

Fargar
v tr
Posar-se la roba bé. De-
rivat: malfargat -ada, dit 
d’aquella persona malgir-
bada en el vestir, que tot li 
cau o li penja.
“Fargar-se: vestir-se bé, fi-
car-se bé la camisa”

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

EL MOT PIRINENC

Més de 700 alumnes de l’Alt Pirineu, 
Aran i Andorra han participat en el 
concurs de WhatsApp Relats
El passat 14 de gener, 777 alumnes de 4t d’ESO de 14 centres 
d’ensenyament de l’Alt Pirineu i Aran i Andorra van prendre part a 
la quarta edició del Concurs de WhatsApp Relats, organitzat per 
la nostra associació conjuntament amb el Ministeri d’Educació 
del Govern d’Andorra, el Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya, el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de la Seu i l’Insti-
tut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 
(IDAPA). El lema del concurs d’enguany ha estat “M’escoltes?”. 
Els alumnes van diposar d’una hora per escriure el seu textamb 
el telèfon mòbil i enviar-lo com a missatge de WhatsApp a un 
número de telèfon de l’organització. El relat no podia superar les 
100 paraules. Els relats presentats passaran ara a una comissió 
de selecció i posteriorment al jurat.

Alumnes de l’INS La Valira durant la realització del concurs. Foto: Ràdio Seu

Núria Boltà i Jordi Planellas presenten 
el còmic “El que fèvom a Canillo”
Una de les sa-
les del Palau de 
Gel de Canillo va 
acollir, el passat 
19 de desembre, 
la presentació 
del còmic El que 
fèvom a Canillo, 
il·lustrat per Jor-
di Planellas basat en un llibre de Núria Boltà, d'imminent 
aparició. Es tracta d’un recull d’històries i experiències del padrins 
de la parròquia que han estat recollides per l’escriptora cerdana.

https://www.escriptors.cat/autors/dalleresje/portic
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Us voleu fer socis de l’As-
sociació 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

La Ribagorça 
Aragonesa
Joan Obiols
Vuitè títol de la col·lecció Viat-
ge universal pel Pirineu. En 
aquesta ocasió, Obiols ens 
convida a recórrer i conèixer 
la Ribagorça Aragonesa, que 
apareix en el títol amb triple 
topònim: en castellà (Ribagor-
za), en aragonès (Ribagorsa) 
i en català (Ribagorça) i que 
acompanya amb el subtítol 
La seu catedralícia més pe-
tita d’Espanya, entre el meri-
dià de Greenwich i la muralla 
xina. La col·lecció consta de 
deu volums, trenca les fron-
teres oficials i ens ofereix una 
visió personal i contemporà-
nia de la muntanya, a través 
de personatges únics i irre-
petibles, espais de pel·lícula i 
vivències inesborables. L’obra 
està editada conjuntament 
per les editorials pirinenques 
Salòria i Andorra.

Santuaris i ermites 
de muntanya
20 excursions accessibles 
a totes les edats
Alfons Brosel
Publicat dins de la col·lecció 
Indrets i paisatges, el llibre 
descriu 20 itinersris a santua-
ris i ermites de muntanya de 
tot Catalunya, amb la caracte-
rística que es tracta d’edificis 
situats dalt d’un turó o d’una 
muntanya, com és el cas, per 
posar un exemple, de l’ermita 
de Santa Fe d’Organyà. L’au-
tor descriu les rutes i fa una 
pinzellada de cadascun dels 
monuments de referència.

La lluita per la 
República a la Seu, 
a l’Alt Pirineu i a 
Andorra
La figura d’Enric Canturri 
(1931-1939)
Amadeu Gallart
El llibre explica com es va 
viure a la Seu i al Pirineu la 
proclamació i formació de la 
II República espanyola i, de 
manera més concreta, el pa-
per que hi va tenir a escala 
local Enric Canturri, que fou 
alcalde de la Seu entre 1931 
i 1933 i diputat al Parlament 
entre 1932 i 1934. El llibre, 
explica Gallart, “comença pel 
gran esclat republicà, segueix 
amb la proclamació com a 
alcalde d’un republicà d’es-
querres, els fets d’Octubre 
de 1934, la guerra i el gran 
desballestament que va supo-
sar”. I aprofundeix en les con-
seqüències que això va tenir 
en qüestions com ara l’ensen-
yament, el paper de les dones 
o bé les pràctiques religioses. 
També s’analitza els canvis 
en aquella època a Andorra, 
marcats pels successos de 
1933, i el seu vincle amb el 
que passava llavors a la Seu i 
a Catalunya. Finalment, l’obra 
esmenta “els assassinats de 
ciutadans indefensos” que hi 
va haver entre juliol i octubre 
de 1936, a l’inici de la guerra.

NOVETATS LLIBRESNOVETATS LLIBRES ACTUALITAT

Ed. Salòria
Ed. Andorra
194 pàg.
PVP: 18 €

Ed. Salòria
PVP: 18 €

Any Jordi Pere Cerdà
Enguany es compliran 100 anys del naixement de Jordi Pere Cerdà 
(Sallagosa, 1920 - Perpinyà, 2011), poeta, narrador i dramaturg, Pre-
mi d’Honor de les Lletres Catalanes 1995. La Biblioteca Comtat de 
Cerdanya i l’Arxiu Comarcal de Cerdanya ja s’han posat a treballar 
en l’organització d’un programa d’actes commemoratius, al qual se 
suma amb entusiasme la nostra associació. Ja us podem avançar 
que un dels actes consistirà en el taller “El parlar de Cerdanya i Jordi 
Pere Cerdà” que Manel Figuera, escriptor i membre de Llibre del Pi-
rineu, oferirà en el marc de la Universitat Ramon Llull de Puigcerdà.

L’IEC publica una semblança 
biogràfica de Josep Egozcue

La New York Public Library ha se-
leccionat un dels llibres de la nostra 
col·laboradora Ona Caussa com a un 
dels 10 millors llibres per a nens en 
espanyol de l’any 2019. Es tracta de 
Empieza por A, escrit per Félix Jimé-
nez Moreno, il·lustrat per Ona Caussa 
i editat per Edelvives. El llibre, dirigit a 
nens entre 8 i 10 anys, narra la relació 
entre l’Alícia i la seva àvia que s’en-
fronta a la malaltia de l’Alzheimer. Ple 
de tendresa i sensibilitat aquesta his-
tòria ha captivat a la New York Public 
Library que l’ha inclòs a les seves re-
comanacions anuals.

Ed. Alpina
12 €

Jordi Pere Cerdà durant una entrevista a El Punt. Foto: Miquel Ruiz

L’Institut d’Estudis Catalans acaba de publicar 
Josep Egozcue Cuixart: semblança bio-
gràfica, un fullet que reprodueix la conferèn-
cia pronunciada per Miquel Vilardell i Tarrés 
davant el ple de l’entitat el passat 21 de no-
vembre. El doctor Josep Egozcue (Puigcerdà, 
1940 - Barcelona, 2006) és considerat un dels 
pioners en les tècniques de fecundació assisti-
da i una autoritat científica en diversos camps. 
Egozcue dona nom a un premi que atorga 
cada any el Grup de Recerca de Cerdanya.

La il·lustradora Ona Caussa, 
reconeguda a Nova York

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

