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Il·lustració original de Maria Rius



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: fires, mitjans de 
comunicació, actes públics...

Amb ganes de tornar al carrer
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. La Diada 
de Sant Jordi marca cada any la data de sortida d’aquesta publicació. Des de la darrera 
edició, el món del llibre ha viscut i patit les conseqüències de la pandèmia. Els primers 
mesos, amb el confinament gairebé total, el sector se’n va veure molt afectat. Es van 
haver de cancel·lar esdeveniments de gran tradició, com la mateixa festa del llibre el 
23 d’abril, i moltes presentacions de nous llibres. De mica en mica, però, es va poder 
tornar a treure el cap i es van portar a terme, encara que amb limitacions, algunes fires, 
com la Setmana del Llibre en Català a Barcelona o la mateixa Fira del Llibre del Pirineu 
a Organyà. Mentrestant, els escriptors van continuar creant al seu ritme alhora que les 
editorials emprenien nous projectes.

Ara, tot just a l’inici del segon trimestre de l’any, encarem el futur amb relatiu optimisme, 
amb ganes que els llibres tornin al carrer per Sant Jordi i en les diverses fires programades 
al llarg de l’any, i amb el desig que la situació sanitària ens permeti retrobar-nos en 
presentacions, xerrades, taules rodones, tallers...

Des de la nostra associació continuarem esforçant-nos a promocionar els autors i els 
llibres del Pirineu. Una de les eines per fer-ho és aquest catàleg mateix, en el qual 
trobareu els fruits de la creació literària i l’empenta editorial per donar-los a conèixer. 
Com dèiem en la campanya que vam desplegar l’any passar, “llegir Pirineu és viure’l”. 
No us perdeu aquest plaer.

Butlleta d’inscripció a l’Associació Llibre del Pirineu
Quota anual de 20 €. Ompliu, escanegeu i trameteu la butlleta a: llibredelpirineu@gmail.com

Nom i cognoms:                                                                                                        Activitat:

Adreça:                                                                                                 Població:                                                        CP:

Telèfon:                                      Correu electrònic:                                                           DNI/PAS.:

Núm. de compte IBAN (24 dígits)

Data d’inscripció:     Signatura:

IDAPA i Llibre del Pirineu consoliden i 
amplien la seva col·laboració en favor 
del patrimoni literari del territori
L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran (IDAPA) i l’Associació Llibre del Pirineu 
han consolidat i ampliat, al llarg del darrer any, la seva 

col·laboració en favor del 
patrimoni literari i de la 
creació i l’edició de llibres 
del territori. Entre les ac-
cions conjuntes portades a 
terme destaquen la creació 
d’expositors per a novetats 
literàries, que s’han distri-
buït en llibreries i bibliote-
ques; la campanya “Llegir 

Pirineu és viure’l”; l’adquisició d’una carpa plegable per 
a la promoció dels autors i els llibres pirinencs; i l’edició 
del catàleg que teniu a les mans.

L’Associació amplia 
la seva presència a 
les xarxes socials
L’Associació Llibre del Pirineu 
ha estrenat compte a la xarxa 
social Twitter i també ha posat 
en marxa el seu canal a Youtu-
be, que se sumen al compte ja 
existent des de fa temps a Fa-
cebook. L’objectiu d’aquestes 
iniciatives és arribar a un nom-
bre més gran de públic i, en el 
cas de Youtube, disposar a més 
a més d’una eina adequada per 
a la difusió de vídeos de pro-
moció de llibres del territori i 
per a futures retransmissions 
en streeming.

El concurs WhatsApp 
Relats creix
Llibre del Pirineu va idear l’any 
2016 el concurs WhatsApp Re-
lats, adreçat a alumnes d’ESO 
i nivells equivalents de l’Alt 
Pirineu i Aran i Andorra. Des 
d’aleshores participa en la seva 
organització juntament amb 
altres institucions del territori. 
El concurs va creixent i aquest 
2021 ha arribat a superar els 
800 participants, de 18 cen-
tres d’ensenyament. Es tracta 
d’incentivar la creativitat amb 
les noves eines de comunicació.

2 3

El director de l’IDAPA, Pere Porta, i el president de l’Associació Llibre 
del Pirineu, Isidre Domenjó, en la presentació dels expositors.

Acte de promoció amb la nova 
carpa a Puigcerdà.



LLIBRES DEL PIRINEU HISTÒRIA/ESTUDIS

Els Jou, els Capell i els Esteve
Josep Espunyes
Els Esteve de l’avui masia del Forner, juntament amb tots els altres Esteve que 
en som descendents, provenim del matrimoni que van formar, el dia 18 de Juny 
de l’any 1775, Agustí Esteve Coll, de 29 anys d’edat, fill d’Oliana, i Teresa Capell i 
Soler, de 17 anys d’edat, filla de Domingo Capell i Antònia Soler, de cal Forner de 
Peramola. Segona edició revisada i ampliada. Autor: Josep Espunyes (Peramola, 
1942) és escriptor i lingüista. Té una llarga trajectòria vinculada a la cultura cata-
lana 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  978-84-121258-4-9 - PVP: 12 €

Dones al marge. Bruixes i altres històries d’estigma i Oblit
Ivet Eroles
La vida de catorze dones estigmatitzades al llarg de la història, relegades a 
l’ombra. Dones sàvies, diferents, rebels: trementinaires, pastores, represalia-
des a la guerra, lluitadores antifeixistes, padrines, mares que acompanyen els 
fills en el trànsit de gènere... Un cant a la diversitat i a la diferència.
Il·lustracions de Maria Anaïs Miranda.
Ivet Eroles. Nascuda a Santa Maria de Meià, el seu interès per la història de 
les dones rurals la porta a escriure i investigar sobre elles, convertint-les en les 
protagonistes de la majoria dels seus relats i textos. L’escriptura i la muntanya 
són les seves dues grans passions.
Editorial Fonoll - Col. Lo Plançó - ISBN: 978-84-123057-1-5 - PVP: 16 €

Carlemany i Andorra
Oliver Vergés Pons
Diu la llegenda que l’emperador Carlemany va ser el fundador d’Andorra i qui 
va atorgar als seus habitants un estatus jurídic propi. El document conegut com 
a Carta Pobla d’Andorra, teòricament el més antic conservat sobre les valls, se-
ria el testimoni d’aquest fet. Des de fa més d’un segle, tanmateix, l’autenticitat 
d’aquest pergamí ha estat posada en qüestió, fins al punt de ser considerat ac-
tualment un document fals elaborat amb el propòsit d’enganyar. El present llibre 
indaga en l’origen de la Carta Pobla i prova d’esbrinar qui hauria elaborat aquest 
document i amb quina finalitat. Amb aquesta intenció, l’autor ens trasllada a 
l’Andorra de fa mil anys, una època marcada per la destrucció del castell de Bra-
gafolls i per les disputes entre comtes, bisbes i andorrans pel control de les valls.
Anem Editors - ISBN: 978-84-122385-6-3 - PVP: 19 €
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El que fèvom a Canillo. Recull de vivències
Amb l’encàrrec de recollir totes les vivències, records, tradicions, en definitiva, 
el patrimoni cultural-etnogràfic de la totalitat de parròquia de Canillo, l’autora 
va reunir-se amb les padrines i padrins i bona part de l’equip de govern que va 
dirigir el Comú des del 2011 fins el 2019. Durant mesos, li van explicar tot el 
que recordaven i, una vegada recollit i endreçat, el resultat va ser aquest llibre 
l’objectiu del qual és que les futures generacions de canillencs i canillenques 
no perdin ni les seves arrels ni la seva identitat. 
Autora del text i il·lustracions: Núria Boltà Vilaró és escriptora i bona part dels 
seus llibres i articles giren al voltant del Pirineu. 
Editat pel Comú de Canillo - ISBN: 978-99920-3222-0
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LLIBRES DEL PIRINEU HISTÒRIA/ESTUDIS

Puigcerdà desaparegut
sandra adam i Martí solé
Després d’una breu introducció pels límits municipals, el llibre ens endinsa en les 
imatges del nucli antic. Amb l’enderroc de les muralles sorgeix un nou barri al urba-
nitzar els estiuejants el pla de l’Estany. A poc a poc s’ocupen els vessants del puig i es 
van consolidant nous barris. El mon pagès també hi és representat.
Sandra Adam Auger (Puigcerdà 1985), llicenciada en Història de l’Art. És autora dels 
reculls gràfics L’Abans Puigcerdà, La Cerdanya desapareguda i L’Alta Cerdanya desa-
pareguda. Martí solé irla (Puigcerdà 1954), entusiasta de temes cerdans. Entre els 
seus treballs publicats cal destacar: Carrers i Places de Puigcerdà (coautor,1998), 
L’Efecte Cabrinetty (coautor 2014). 
Editorial Efadós - Col. Catalunya desapareguda - ISBN  978-84-18243-24-0 - PVP: 22 €

Temps del Pirineu
Alfred Pérez-Bastardas
Temps del Pirineu és una síntesi de moltes reflexions que l’autor ha anat publi-
cant al llarg de més de deu anys a la revista digital Querol, una publicació del 
Grup de Recerca de Cerdanya. Es tracta d’oferir i repensar cap on va la Cer-
danya seguint els passos que altres pensadors han descrit al llarg dels anys. 
Autor: Alfred Pérez-Bastardas (Barcelona, 1944) és historiador. Ha publicat, 
entre altres obres, Els republicans nacionalistes i el catalanisme polític: Al-
bert Bastardas i Sampere (1871-1944); El catalanisme col·lectiu i altres estudis 
(2014); Bolvir, notes geogràfiques i històriques (1986); La Cerdanya. Quadern 
de notes (2010); Cerdanya, cap a on vas? (2014). 
Edicions Salòria - Col.  Mots del Cim - ISBN  978-84-122924-6-6 - PVP: 17€        
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Terra de dones. Pageses de Catalunya
Laura Saula
Vuit dones pageses de diverses generacions, des de les Terres de l’Ebre fins a 
l’Alt Pirineu, ens expliquen les seves històries personals, inquietuds i visió del 
món rural. Una mostra clara i senzilla, però profunda, que permet plantar-les 
a la terra, com a paisatge humà que defineix un país. 
Pròleg de Teresa Jordà i Meritxell Serret i fotografies de Jordi Borràs.
Laura Saula Tañà (Barcelona, 1986).  Sempre ha intentat plasmar allò que no 
acostuma a sortir als grans titulars: la vida de les persones, els mons particu-
lars, sovint anònims, que s’amaguen darrere de la senzillesa del dia a dia.
Editorial Fonoll - Col. Lo Plançó - ISBN: 978-84-121463-6-3 - PVP: 15 €
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La Vall de Cabó
Josep Obiols Potensà
L’any 2016 el Josep Obiols publicava l’obra Dites, refranys i paraules de la Vall 
de Cabó, un treball que ara culmina amb aquest nou i definitiu llibre que abor-
da temes tan diversos i complexos com són la toponímia local, les llegendes o 
la història i les tradicions de la vall, per acabar amb un ampli recull de refranys 
populars que adoba amb l’explicació curosa.
Autor: Josep Obiols Potensà (El Vilar, 1942) sempre ha viscut i ha treballat a la 
Vall de Cabó. Pagès, tofonaire, boletaire i caçador, estima la cultura pirinenca 
i és un gran aficionat de les dites i els refranys populars. 
Edicions Salòria - Col. Mots del Cim - ISBN  978-84-121978-5-3 - PVP: 18,50 €         
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LLIBRES DEL PIRINEU NARRATIVA

Bestiari Pirinenc
Iñaki Rubio
Com era el Pirineu abans i com és ara? Com s’hi vivia abans que la mecanit-
zació del camp, les carreteres i les estacions d’esquí vestissin de modernitat 
els nostres paisatges? Aquest Bestiari pirinenc —un bestiari metafòric— ens 
forçarà a plantejar-nos aquestes qüestions.
Iñaki Rubio (Barcelona 1974) ha publicat Trencadís. L’últim llibre de Frederic 
Picàbia (Editorial Andorra, 2011) i L’altre costat del mirall (Pagès editors, 2015) 
amb què va guanyar el L Premi Recull de Narració Joaquim Ruyra. També ha 
escrit la novel·la-disc Suite Eterna amb Albert Ginestà.  Ha participat en obres 
col·lectives com Visions del Purgatori (Males herbes, 2018), La muntanya es-
crita (Edicions Salòria, 2015) o Els caus secrets (Editorial Moll, 2013).
Pagès Editors – Col. Lo Marraco - ISBN: 978-84-1303-165-1 - PVP: 18 €

Carrer del bosc
David Gálvez Casellas
Carrer del bosc és la crònica en forma de diari ficcionalitzat de les dèries, els 
gustos i les preocupacions quotidianes d’un escriptor, docent, pare i fill resi-
dent a Andorra i del seu entorn. Un dietari que transcorre entre el primer i els 
darrers dies del confinament sanitari patit al país, amb reculades a moments 
del passat i projeccions cap a futurs potencials. Una volta estàtica al món en 
vuitanta dies de plans, lectures, músiques i convivència en el nucli familiar. 
Vuitanta dies de limitacions que voldrien ser llibertats en un món convuls que 
busca calma. Tot amanit amb sal gruixuda i diversió no exemptes de la duresa 
de la pandèmia
Anem Editors – Col. Butxaca - ISBN: 978-84-122385-4-9 – PVP: 14 €      

Dues dones
Montse sanjuan
La Genoveva i la Natàlia, dues mares amb els fills empresonats, es veuran 
arrossegades pels durs temps de la postguerra que els ha tocat viure. La 
novel·la descriu els límits de la condició humana situant la trama a Lleida i 
al Pallars. Reflecteix que l’amistat i la solidaritat entre les dones pot ajudar a 
superar qualsevol entrebanc de la vida.
Montse sanjuan oriol (1956), Llicenciada en Ciències de la Informació (UAB) i 
en Filologia Hispànica (UNED), exerceix com a professora de llengua i literatu-
ra i és autora de les novel·les policíaques de l’Anna Grimm.
Pagès Editors – Col. Lo Marraco - ISBN: 978-84-1303-165-1 – PVP: 18,00 €      
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Els fills de la terra
Manel Figuera
Aquesta novel·la s’introdueix en la situació complexa que vivia la vegueria de 
Cerdanya a finals del segle XVI, quan el bandolerisme del barroc, causant de 
robatoris, assalts, segrestos i assassinats era un flagell constant quotidià. Ba-
sada en esdeveniments documentats, bastants dels personatges han existit. 
La Cerdanya d’avui és hereva d’aquella època fosca, bel·licosa i poc coneguda. 
Autor: Manel Figuera Abadal (Barcelona, 1957). És professor de primària, 
professor de català per adults i corrector de textos. És el responsable del Ser-
vei Comarcal de Català de la Cerdanya. Ha escrit poesia, narrativa llarga i curta 
i ha obtingut diferents premis literaris. 
Edicions Salòria - Col·lecció Ull Viu - ISBN: 978-84-122924-8-0 - PVP: 20 € 
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La mare dels ous!
Roser Guix
És un relat on l’evolució de la humanitat va acompanyada del brunzit dels 
eixams d’abelles. Fins a arribar a l’actualitat on es descobreix quin és el seu  
secret...? I també el seu calvari de cara al futur. Un futur incert i canviant en el 
qual, cal seguir endavant, tot i el desgavell provocat per la pandèmia. Caldrà 
deixar tot el que sigui superflu, per retornar a l’essència de la natura…? 
Autora: Roser Guix (Odèn. 1963) és filla de pagesos, viu a Nuncarga (Peramo-
la). Li agrada escriure i recollir històries del món rural, on les dones són les 
principals protagonistes.
Pagès Editors - Col. Grama - ISBN: 978-84-122788-3-5 - PVP: 15 €
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La veu d’un perfum
cristina canut
El protagonista és un professor de piano cec que viu a Andorra la Vella. Cansat 
dels audiollibres i de llegir en Braille, publica un anunci al diari per cercar una 
lectora personal de llibres en veu alta. Va perdre la vista en un accident a la ca-
rretera d’Oliana. Als 45 anys ha renunciat a la idea d’enamorar-se i s’acomoda 
amb la seva rutina i les seves dues grans passions a més del piano: la literatura 
i l’art.
cristina canut és nascuda a Andorra el 1973, és llicenciada en Ciències Econò-
miques a la universitat de Tolosa i Analista Financer de l’Institut d’Estudis Fi-
nancers (IEF) de Barcelona. Actualment treballa al negoci familiar. Ha estat 
alumna de l’Escola d’escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
Voliana Edicions -  Col. Voliac - ISBN: 978-84-121852-4-9 - PVP: 18€
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LLIBRES DEL PIRINEU NARRATIVA

La Txell i els ulls d’ambre
Íngrid Perarnau
La història transcorre en un poble del Pirineu català. Un dia la Txell s’escapa 
de casa i se’n va al bosc, on troba un llop però perd el coneixement i no sap 
segur el que ha vist. La història gira al voltant d’aquesta noia, els seus familiars 
i les aventures amb els amics de l’institut d’un poble de muntanya, un grup de 
mafiosos que comercien amb els animals i el drama d’una família on la mare 
va desaparèixer fa uns anys...
Íngrid Perarnau va néixer a Manresa el 1989. Apassionada de la natura i dels 
animals salvatges, va estudiar Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, és professora de secundària de biologia.
Voliana Edicions - Col. Voliana Joves -  ISBN: 978-84-121852-0-1 - PVP: 16,50 
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L’any que va caure la roca
Pep Coll
La matinada d’un diumenge de l’any 1975, set joves es troben amb un fet dra-
màtic que capgira les seves vides i la història del poble. La tragèdia que els cau a 
sobre, però, els planteja la possibilitat  de començar de nou. 
Autor: Pep Coll (Pessonada, Pallars Jussà, 1949), va estudiar Filosofia a la Uni-
versitat de Barcelona i ha treballat de professor de llengua i literatura catala-
na a l’IES Màrius Torres de Lleida. Ha rebut diversos premis a obra publicada  
(Crexells, de la Crítica, Setè Cel , Amat-Piniella i Prix du Livre Pyrénéen). Després 
de viatjar al món de saviesa antiga (Al mateix ríu d’Heràclit, 2018), retorna al 
Pallars amb L’any que va caure la roca (2020). 
Editorial Proa - Col. A Tot Vent - ISBN: 978-84-7588-841-5 - PVP: 20’90 € 
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LLIBRES DEL PIRINEU NARRATIVA

Viatge Universal pel Pirineu 10. Per terres de l’Alt Urgell
Joan Obiols
El desè i darrer volum de la col·lecció Viatge Universal pel Pirineu, escrita per Joan 
Obiols, recorre l’Alt Urgell, la comarca on l’autor posa punt i final a aquest ambiciós 
projecte literari. Autor: Joan Obiols. Llicenciat en història i mestre de català, profes-
sor i tècnic de turisme rural, humanista i escriptor.
Editorial Andorra - Edicions Salòria - Col. Viatge Universal pel Pirineu
ISBN: 978-84-121978-6-0 - PVP: 17 €

Viatge íntim per la Seu d’Urgell
Joan Obiols
Un viatge a través de la conversa, un trajecte per l’interior de les persones que ens 
apropa d’una manera ben particular a l’ahir, a l’avui i al demà de la Seu d’Urgell. Al-
hora és el complement que clou definitivament el desè volum del Viatge Universal 
pel Pirineu dedicat a la comarca de l’Alt Urgell.
Autor: Joan Obiols. Llicenciat en història i mestre de català, professor i tècnic de 
turisme rural, humanista i escriptor. 
Editorial Andorra - Edicions Salòria - Col. Viatge Universal pel Pirineu 
ISBN: 978-84-123220-5-7 - PVP: 19 €
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LLIBRES DE PREMIS LITERARIS DEL PIRINEU NARRATIVA

A l’ombra de les paraules
aureli trujillo cabezas
“Un recorregut pel temps en què transcorre la nostra existència, per la memòria que 
sustenta aquest temps, i també per l’oblit que viu en ell”, diu Trujillo sobre A l’ombra 
de les paraules. Dividit en tres parts, forma un conjunt d’imatges suggeridores, de 
sensacions i sentiments ordits en harmonia, i la seva estructura interna li dona la co-
herència d’un sol poema.
Pagès Editors - Col. La Suda - ISBN: 978-84-1303-213-9 - PVP: 15 €

Els camins de Déu i altres narracions
aureli trujillo cabezas
Donem la benvinguda als quinze autors i contes finalistes que, encapçalats pel relat de 
Rosa Gurrera, formen les millors obres presentades en la vint-i-sisena edició del premi 
Vent de Port. El guardó és convocat des de 1994 per l’Associació cultural, recreativa i 
juvenil La Casa del Sol Naixent, de Tremp. Ara, amb més d’un quart de segle de feina i 
dedicació, Vent de Port i els seus reculls de contes comencen una nova etapa.
Pagès Editors - Col. Proses - ISBN: 978-84-1303-184-2 - PVP: 16 €

L’estranger
Raimon Quintama
Reflexions sobre aquest concepte resseguint com ha anat mutant per l’autor, no no-
més al llarg de la seva vida, sinó també en els diferents llocs, uns perquè hi ha viscut 
i altres perquè hi ha passat molt de temps en llargs viatges. Per plasmar aquest con-
cepte, l’autor s’imagina fent un dibuix, en sentit literal, amb les experiències dels llocs 
que l’han colpit.
Pagès Editors - Col. Argent Viu - ISBN: 978-84-1303-109-5 - PVP: 13 €

L’ombra del capità
Joaquim Brustenga
Aquesta novel·la ens descobreix els secrets inconfessables d’una família acomodada 
de Vilanova i la Geltrú, descendent d’un indià que a començaments del segle XIX co-
merciava amb Cuba, exportant vins i destil·lats i important cotó i sucre. El darrer des-
cendent d’aquesta nissaga, en Lluís Ginebró, obté, als vint-i-sis anys, una beca per anar 
a fer investigació mèdica a l’Havana. 
Pagès Editors - Col. Lo Marraco - ISBN: 978-84-1303-185-9 - PVP: 18 €

Trèvol Atzur i altres narracions
Diversos autors
Trèvol Atzur i altres narracions és la 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 guanyadors són aquests: Trèvol Atzur, Sonall i Aixada, Ses meves savines, Manual 
de suïcidis i alguns apunts sobre les ovelles catalanes i Hòstia.  Autors: Eva Moreno Bosch, 
Marc Cerrudo Boada, Jesús Bernat Agut, Jordi Bonet-Coll, Marina Miralles Mestre. 
Edicions Salòria - ISBN: 978-84-121978-3-9 - PVP: 14 €

Poca punteria i altres narracions
Diversos autors
Poca Punteria, d’Asunción Cesena Caparrós, és el guanyador del XXV Premi Literari Vila 
de Puigcerdà. Joan Adell Álvarez ha obtingut el Roser d’Argent amb la narració Quinze 
Minuts. Els dos finalistes han estat: Alfred Barrau i Güil, amb el relat I al tercer fanal... i 
Manuel Roig Abad, amb el relat Dues sèpies i el destí. El jurat d’enguany estava format 
per Joana Ampuy, M. Ángels Piguillem, Enric Quílez, Sandra Adam i Àngels Terrones.
Impremta Maideu – edita ajuntament de puigcerdà – PVP 10 € 
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premi grandalla de poesia 2019

premi Vent de port 2019

premi sant Miquel d’engolasters d’assaig literari 2019

premi Fiter i rossell de novel·la 2019

premi guillem de belibasta 2020

premi Vila de puigcerdà 2020

Viatge Universal pel Pirineu 9. Per terres d’era Val d’Aran, 
le Haut Comminges, le Haut Couserans i le Sabarthès
Joan Obiols
El novè volum de la col·lecció Viatge Universal pel Pirineu, escrita per Joan Obiols. 
Aquest recorre era Val d’Aran, le Haut Comminges, les Haut Couserans i les Sabathès. 
Autor: Joan Obiols. Llicenciat en història i mestre de català, professor i tècnic de tu-
risme rural, humanista i escriptor. 
Editorial Andorra - Edicions Salòria - Col. Viatge Universal pel Pirineu
ISBN: 978-84-121847-3-0 - PVP: 17 €
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Simfonia de tardor
Vicenç Llorca
El prestigiós músic gironí Marc Giralt decideix retirar-se a Organyà amb el propòsit 
de culminar la seva trajectòria amb la creació d’una simfonia. Mentre la bellesa dels 
paisatges de l’Alt Urgell i Andorra inspiren la composició de la Simfonia de tardor, 
en Marc es torna a enamorar. Però uns fets inesperats li canviaran el rumb vital i 
provocaran la seva misteriosa desaparició. Vicenç Llorca (Barcelona, 1965) és doctor 
en Comunicació Social i llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Catalana). Amb una 
trentena de llibres publicats, s’ha dedicat sobretot a la poesia, l’assaig i la novel·la.
Columna Edicions - ISBN: 978-84-664-2735-7 - PVP: 18’90 €
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Marges d’aigua
Miracle Farreny
A Marges d’aigua Joan Pou, un historiador, deprimit i aturat, esdevé un testimoni 
d’excepció dels darrers anys de Tiurana, on redescobreix l’amistat i l’odi i fa seva la 
lluita dels habitants del Mig Segre contra el projecte del pantà de Rialb. Una autèn-
tica oda dels darrers dies de tot un món que acabarà sota l’aigua del Segre. Marges 
d’aigua sembla un híbrid magnífic entre Jesús Moncada i Antònia Vicens. Miracle 
Farreny (Ponts 1970) és Graduada Social i llicenciada en Ciències del Treball. Ha de-
dicat la seva carrera professional a fer classes de Formació i Orientació Laboral.
Voliana Edicions - Col. Voliac - ISBN: 978-84-121852-2-5 - PVP: 18€
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LLIBRES DEL PIRINEU NATURA

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Àmbit del mapa: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Pirineu Ca-
talà. Comarques de l’Alta Ribagorça, Val d’Aran, Pallars Sobirà i Pallars Jussà.
característiques dels mapes: mapes topogràfics a escala 1:25.000, amb informació 
d’interès excursionista: refugis, senders senyalitzats (GR’s, PR’s, senders locals), iti-
neraris d’ascensió als cims, accessos a bases d’excursió, etc.
Carpeta desplegable: refugis guardats i refugis lliures, oficines d’informació del 
Parc Nacional i adreces d’interès. 
Edicions Alpina. - Col. Carpeta Alpina - ISBN: 978-84-8090-844-3 - PVP: 12 €

Carlit - Bollosa
Àmbit del mapa: Pirineu Català. Comarques de l’Alta Cerdanya, Capcir i Arieja. Sec-
tor Carlit, Bollosa, Puig Peric.
característiques del mapa: mapa topogràfic a escala 1:30.000, amb informació 
d’interès excursionista: refugis, senders senyalitzats (GR’s, PR’s, senders locals), iti-
neraris d’ascensió als cims, accessos a bases d’excursió, etc.
Carpeta desplegable: refugis guardats, adreces d’interès, zones protegides, localit-
zació d’indrets d’interès. Top 17
Edicions Alpina. - Col. Carpeta Alpina - ISBN: 978-84-8090-827-6 - PVP: 12 €

Pica d’Estats - Mont-roig
Àmbit del mapa: Pirineu Català. Comarca del Pallars Sobirà. Sector Vall Ferrera, 
Valls de Cardós, Pica d’Estats, Mont-roig.
característiques del mapa: mapa topogràfic a escala 1:25.000, amb informació 
d’interès excursionista: refugis, senders senyalitzats (GR’s, PR’s, senders locals), iti-
neraris d’ascensió als cims, accessos a bases d’excursió, etc.
Carpeta desplegable: refugis guardats i refugis lliures, càmpings i adreces d’interès.
Edicions Alpina. - Col. Carpeta Alpina - 978-84-8090-821-4 - PVP: 12 €

Andorra. Comapedrosa, Engorgs, Juclà, Pesons, Tristaina
Àmbit del mapa: Principat d’Andorra i el seu entorn muntanyenc limítrof amb la 
Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i l’Arieja.
característiques del mapa: mapa topogràfic a escala 1:40.000, amb informació 
d’interès excursionista: refugis, senders senyalitzats (GR’s, senders locals), itineraris 
d’ascensió als cims, accessos a bases d’excursió, etc. 
Carpeta desplegable: refugis guardats, informació i turisme, top 17: punts d’interès.
Edicions Alpina. - Col. Carpeta Alpina - ISBN: 978-84-8090-844-3 - PVP: 12 €

Valle de Benasque
Alfons Brosel
L’autor ens ressenya 20 recorreguts per la pirinenca Vall de Benasque. Es tracta d’un 
recull d’itineraris assequibles, per totes les persones acostumades a caminar per la 
muntanya, que ens mostra els recons més bonics d’aquesta vall envoltada de pics de 
més de tres mil metres. Alfons Brosel. Autor cerdà. Excursionista, escriptor, fotògraf 
i descobridor. És un bon coneixedor de la serralada pirinenca, la qual ha recorregut 
en innombrables vegades. També ha petjat muntanyes d’arreu del món. És autor d’un 
bon nombre de llibres, la major part de temàtica muntanyenca. 
Edicions Alpina. - Col. Los Caminos del Alba

Cadí-Moixeró & El Pedraforca
Garret Fisher
Una sèrie de serralades severes, altes i misterioses, fins al punt de preguntar-nos perquè 
no són més famoses. El Pedraforca, un símbol de Catalunya, és quelcom similar a Half 
Dome, a Yosemite. A poca distància hi ha el Cadí-Moixeró, una serralada que fa de sepa-
ració entre els cims de l’Alt Berguedà i el Pirineu d’Andorra, amb la Cerdanya entre tots 
dos. Durant anys, garrett Fisher ha volat amb el seu avió antic, portat des dels EUA, per 
totes aquestes zones i n’ha explorat la bellesa en cada estació de l’any. Amb 161 imatges, 
el llibre és un monument a aquesta fascinant regió dels Pirineus. Textos en anglès.
Tenmile Publishing LLC - ISBN: 9798579106285 - PVP: 17 EUR

Pobles de la Cerdanya
Garret Fisher
La Cerdanya és una ampla vall d’altitud encamellada entre Espanya i França, als Pirineus 
orientals. Aquesta vall pastoral, mediterrània i alpina alhora, situada en la intersecció 
de diverses zones climàtiques, compta amb nombrosos poblets agrícoles i turístics. Du-
rant uns quants anys, Garrett Fisher sortia de l’Aeròdrom de la Cerdanya per sobrevolar 
aquests pobles amb el seu antic aeroplà, així anà integrant el paisatge amb una perspec-
tiva aèria. El llibre consisteix en una selecció de 148 imatges, amb un text introductori 
en francès, anglès, català i castellà.
Tenmile Publishing LLC - 9798585446160 - PVP: 17 EUR
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LLIBRES DEL PIRINEU NATURA

Cerdanya en família
Manel Figuera
A la Cerdanya hi encara força indrets poc freqüentats o pràcticament ignorats. El relleu, 
més aviat suau si se’l compara amb el d’altres comarques pirinenques, facilita que es 
puguin conèixer aquests paratges, sumat a una estupenda xarxa de camins senyalitzats. 
La guia inclou 50 excursions a peu i 10 itineraris amb raquetes de neu. Autor: Manel 
Figuera Abadal (Barcelona, 1957). És professor de primària, professor de català per 
adults i corrector de textos. És el responsable del Servei Comarcal de Català de la Cer-
danya. Ha escrit poesia, narrativa llarga i curta i ha obtingut diferents premis literaris. 
Edicions Salòria - Col. Grans Guies Camps a Través - ISBN: 978-84-121978-0-8 - PVP: 19,50 €

Guia d’ocells de la Cerdanya
Lluís Serra Domínguez
Aquesta guia tracta totes aquelles espècies d’ocells que en algun moment pots trobar 
a la comarca, sigui puntualment o aquelles més comunes. El llibre consta de 138 espè-
cies, descrites exhaustivament i amb un QR per poder escoltar i identificar els cants i 
reclams al camp. Autor: Lluís Serra Domínguez (Barcelona, 1997) va estudiar Biologia 
Ambiental a la Universitat Autònoma de Barcelona i té un màster en Ecologia i Biologia 
Evolutiva a la Universitat d’Hèlsinki. Ha col·laborat amb la revista científica Ker i ha dut 
a terme nombroses xerrades amb el Grup de Recerca de la Cerdanya. 
Edicions Salòria - Col. Grans Guies Camps a Través - ISBN: 978-84-121258-5-6 - PVP: 19,50 €
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Santuaris i ermites de muntanya
Alfons Brosel
Recull de 20 itineraris als santuaris i ermites més significatius de Catalunya. Els reco-
rreguts estan diversificats per tot el territori català, des de les comarques properes al 
Pirineu fins al Montsià. Es tracta d’itineraris assequibles per a tothom. El llibre també 
fa una pinzellada a les característiques de les ermites: estil, segles, retaules, verges.. 
Alfons Brosel Jordà. Autor cerdà. Excursionista. Escriptor, fotògraf i descobridor. 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 majoria de temàtica muntanyenca.
Editorial Alpina - Col. Indrets i paisatges - ISBN: 978-84-8090-812-2- PVP: 12 €
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GR 11 Senda Pirenaica
Del Cabo Higer al Cap de Creus. Segona edició revisada dels mapes del GR 11, des 
de l’Atlàntic fins a la Mediterrània. El producte es composa de 21 mapes topogràfics 
a escala 1:50.000, que inclouen les 43 etapes del GR 11, amb la fitxa tècnica i de 
cada tram, considerant els dos possibles sentits de la travessa, i amb perfils parcials 
de cada etapa.
edicions alpina i lectio ediciones - Col. Senders GR - ISBN: 978-84-16918-04-1 - 
PVP: 20 €

El Camí de Sant Jaume
callum J. christie
Més de 1.600 km descrits amb detall. 62 mapes a co-
lor i perfils de desnivell. Mapes detallats de ciutats i 
pobles incloent la ubicació dels allotjaments. Informa-
ció sobre albergs, hostals i hotels. Més de 100 fotos i 
il·lustracions. Notes sobre la història de llocs d’interès.
Editorial Piolet -  ISBN: 978-84-121880-3-5 - PVP: 19,90 €

Espais de la Batalla de l’Ebre
Juan Carlos Borrego Pérez
Aquesta guia és una bona eina per a conèixer la Terra 
Alta i la Ribera d’Ebre a través dels espais on es va des-
envolupar la Batalla de l’Ebre de la Guerra Civil (1936-
39), un episodi cruent de la nostra memòria històrica 
que ha deixat una petja inesborrable en aquestes en-
tranyables comarques. 
Editorial Piolet -  ISBN: 978-84-15075-58-5- PVP: 12 €

Estels del Sud
Mapa a escala 
1:25.000 imprès 
en paper imper-
meable. Travessa 
circular de cinc 
jornades pel Mas-
sís dels Ports. 
Cada nit es per-
nocta en un dels 

seus allotjaments (Refugi Font Ferre-
ra, Ca les Barberes (Paüls), Lo Corral 
d’Arnes, La Fàbrica de Solfa (Beseit) i 
Refugi Caro). Es pot fer en el sentit de 
la marxa que es vulgui i començar a 
l’establiment que es vulgui.
Editorial Piolet 
ISBN: 978-84-121880-2-8 
PVP: 10 €

Vall de Boí - Aigüestortes
Àmbit del mapa: Pirineu Català. Vall de Boí. Sector oest del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Comarques de l’Alta Ribagorça i Val d’Aran.
característiques del mapa: mapa topogràfic a escala 1:25.000, amb informació 
d’interès excursionista: refugis, senders senyalitzats (GR’s, senders locals), itineraris 
d’ascensió als cims, accessos a bases d’excursió, etc.
Carpeta desplegable: refugis guardats, informació i turisme, top 17: punts d’interès.
Edicions Alpina. - Col. Carpeta Alpina - ISBN: 978-84-8090-843-6 - PVP: 12 €

Vall Fosca - Montsent de Pallars
Àmbit del mapa: Pirineu Català. Vall Fosca, Vall de Manyanet i Vall d’Àssua. Sector 
sud del Parc Nacional d’Aigüestortes. Comarques del Pallars Sobirà i Pallars Jussà.
característiques del mapa: mapa topogràfic a escala 1:25.000, amb informació 
d’interès excursionista: refugis, senders senyalitzats (GR’s, PR’s, senders locals), iti-
neraris d’ascensió als cims, accessos a bases d’excursió, etc.
Carpeta desplegable: refugis guardats i albergs, càmpings i oficines de turisme
Edicions Alpina. - Col. Carpeta Alpina - ISBN: 978-84-8090-834-4 - PVP: 12 €
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El Vell Hivernàs
Ventura Altarriba i Judit Roma
El Vell Hivernàs viu en el cim més alt dels Pirineus i només es deixa veure pels pobles a 
l’hivern, acompanyant la neu. Tots sabem que pels volts de març es recull a la seva cova 
per deixar pas a la primavera i no torna fins la temporada següent. Però... Què passaria 
si aquest vell glaçat decidís allargar l’estació més freda de l’any?
Edicions Salòria - Col. El Petit Pirineu - ISBN: 978-84-121847-8-5 - PVP: 17 € 

Mamífers
Dani Gómez
Un llibre per als més petits, original i didàctic, que entreté i també educa.
Autor: 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 com A peu per Sant Andreu, editat per 
l’Ajuntament de Barcelona; Pol i Quim, editat per Llop Roig, i el proper Papa, em regales 
un dinosaure?, editat per Mosaics Llibres. També a publicat amb edicions Salòria Hana-
mi (2020), L’udol del bosc (2020), entre altres. 
Edicions Salòria - Col. Animalades - ISBN: 978-84-121978-2-2 - PVP: 18 €  

L’udol del bosc
Albert Casamayor i Dani Gómez
Què faries si visquessis a prop d’un bosc i sentissis un udol esgarrifós? A Montellà, la 
Júlia creu que darrere l’udol hi ha una força sobrenatural, però ningú li fa cas; ni tan 
sols l’Arnau. Tot canvia, però, quan un fantasma els revela un secret que els endinsarà 
a l’interior de la muntanya. Alberto Casamayor va néixer a Barcelona però viu al Pi-
rineu. És autor del conte El trinxat no porta carbassa, de la col·lecció Petit Pirineu, 
i ja està treballant en la continuació de Cercadors de Llegendes, on la Júlia i l’Arnau 
tornaran. Dani Gómez és l’autor de les il·lustracions. És doctor en Estudis avançats en 
Comunicació per la Universitat Ramon Llull. També és autor d’altres llibres il·lustrats.
Edicions Salòria - Col. Cercadors de Llegendes - ISBN: 978-84-121847-5-4 - PVP: 13,90 €     

Segre avall
Albert Galindo i Laura Pal
Els escrofus i el Peirot han tornat a fer de les seves. Aquesta vegada han descobert com 
es fan els rais i han volgut baixar Segre avall de la mateixa manera que feien els raiers 
del Pirineu. Però és clar, com era de preveure, el resultat final ha estat un autèntic 
desastre.
Autor: Albert Galindo. S’autodefineix com un contista i un aficionat a les històries ex-
plicades en diferents formats. Laura Pal és dissenyadora gràfica i domina diferents ha-
bilitats artístiques. 
Edicions Salòria - Col. Petit Pirineu - ISBN: 978-84-122924-1-1 - PVP: 16 €

L’arbre dels fruits dolços
Joles Sennell i Maria Triquell
El dia que en Cesc va fer sis anys els de casa li van regalar un test ple de terra. Com que 
la tardor no és bona època per plantar flors, en Cesc va decidir fer un experiment i va 
sembrar unes llavors molt particulars. Del test en va créixer un arbre, i l’arbre va fer una 
fruita com no us ho creuríeu mai...  Il·lustracions: Maria Triquell (La Seu d’Urgell, 1984)
Autor: Pep Albanell Tortades (Vic, 1945). És un dels escriptors més reconeguts de la 
literatura infantil i juvenil catalana de tots els temps. Ha publicat més de 70 llibres per 
aquest públic, sempre amb el pseudònim de Joles Sennell.
Edicions Salòria - Col. La Biblioteca d’en Pep Albanell - ISBN: 978-84-121258-6-3 - PVP: 16,90 €
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El Miquelet, les abelles i la mel
Joaquim Carbó i Montse Tobella
És el conte que fa nou de la col·lecció d’en Miquelet, un nen enjogassat i cu-
riós que sent un veritable interès per tot el que el rodeja. En aquesta ocasió, 
s’interessa per les abelles que sap que li proporcionen aquella mel tan bona 
amb què l’àvia li unta el pa.
Il·lustracions de Montse Tobella
Autor: Joaquim Carbó  
Editorial Baula - Col. Capsa de contes - ISBN: 978- 84-479-424232-8 - PVP: 7’74 €
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El Rei Granota
Ramon Besora i Ignasi Blanc
Diu @criaturesarallegim: “Un àlbum magnífic! Un conte que inclou un codi QR 
amb el que us podreu descarregar la música que l’acompanya. Tot comença 
quan el rei va prohibir que cap gat mai més podria caçar ni un sol ratolí...”  
Autor: Ramon Besora Oliva. És autor de contes i poemaris per a infants. També 
de publicacions sobre poesia i escola... Il·lustrador: Ignasi Blanc.
edicions de 1984 - ISBN  978-84-16987-89-4 - PVP: 16 € 
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El Sr. Mongeta, la Sabata i el Botó
Natasha Domanova
El Sr. Mongeta, la Sabata i el Botó es troben perduts. Cercant el seu lloc al món 
es coneixeran i la seva amistat serà el far que els guiarà en el seu viatge. Una 
història sobre la recerca de la identitat, plena de força, amistat i aventures.
Autora: És el primer conte publicat per l’artista Natasha Domanova, veïna de 
Balaguer, que s’ha donat a conèixer gràcies al premi celebrat a Térmens. 
Edicions Salòria - Col. Premi Àlbum il·lustrat Vila de Térmens - PVP: 16 €
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Fi? Això no s’acaba així
Noemí Vola
Quan jo era petitó volia ser un reparador de finals, és a dir, algú que arregla els 
finals de les històries. Perquè, si us hi fixeu, és molt freqüent que les històries 
s’acabin en el millor moment... I de la pitjor manera. 
Autora: Noemí Vola (Bra, Itàlia, 1993) estudià a l’acadèmia de Belles Arts de 
Bolònia. L’any 2014 va fundar Blanca, una revista infantil independent. 
Editorial Meraki - ISBN: 978-84-122924-4-2 - PVP: 13,90 €
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Hanami
Dani Gómez
La prefectura de Fukushima, al país del sol naixent, i la plana de Lleida, a les 
Terres de Ponent, tenen una cosa en comú. Als dos llocs la gent es reuneix per 
gaudir de la floració dels arbres fruiters. A Catalunya, d’això se’n diu turisme 
floral turisme floral o fruiturisme i al Japó se’n diu hanami.
Autor: Dani Gómez és l’autor de les il·lustracions i el text de l’obra. 
Edicions Salòria - Col. La Vinya - ISBN: 978-84-121847-6-1 - PVP: 16 €            

Què veus, eriçó?
Ramon Besora i Natasha Domanova
És un llibre tan ric en petits detalls i en imatges poètiques que estimula la 
capacitat d’observació de l’infant i convida a mirar-lo i a remirar-lo una vegada 
i una altra. Autor: Ramon Besora Oliva. És autor de contes i poemaris per a 
infants i també de publicacions sobre creativitat infantil, la construcció del 
lector, poesia i escola... Il·lustradora: Natasha Domanova. 
Pagès Editors - Col. Petit Nandibú - ISBN: 978-84-1303-236-8 - PVP: 12’50 €     
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Dirs III
Xavier Casassas
Què són els dirs? Els dirs són una paraula concentrada, petits glops, petits cop 
d’ull, petits esguards, petites espurnes de pensament. En aquest tercer volum de 
Dirs, Casassas ens ofereix un nou recull de preguntes i respostes, de pensament 
i poesia.
Autor: Xavier Casassas Canals (La Seu d’Urgell, 1963). Nascut a l’Alt Urgell, viu i 
escriu a la vora dels Alps, a la ciutat de Salzburg, a la vall de Gastein i al Bodensee. 
En el camp literari ha publicat fins ara el llibre Mots i un primer volum de Dirs.
Edicions Salòria - Col. Mots del Cim - ISBN: 978-84-121847-9-2 - PVP: 14€  

El ball de la petita matrioixca
Elisabet Contreras i Sara Macià
Una història de joguines que cobren vida amb referències a obres i autors de la 
tradició clàssica. Autora: Elisabet Contreras. Il·lustradora: Sara Macià
Editorial Meraki - ISBN: 978-84-122924- 2-8 - PVP: 15,90 €

Gas a fons. Els contes del castor
Joan Company i Josep Giró
Autor: Joan Company (Cardona 1960). És enginyer industrial químic i escriptor. 
Ha publicat els llibres Els prodigiosos contes de Cardona, amb il·lustracions de 
Francesc Vicente (1994), Ramon Arnau - Francesc Vicente: dos artistes de Cardona 
(1997), Un tresor entre torres i altres contes, amb il·lustracions de Jordi Estany, 
Mercè Porredon, Cristina Losantos i KAP (2007), entre d’altres.
Il·lustracions: Josep Giró
Edicions de l’Albí - ISBN: 978-84-123030-5-6

Tolstoi traces
Joan Ganyet
Lev Tolstoi (1828-1910). Personatge gegantí per la seva vida i la seva obra, amb 
Guerra i pau va fer donació a la humanitat d’un retrat alhora èpic i íntim de la 
Rússia de les guerres napoleòniques. 
Autor: Joan Ganyet i Solé (La Seu d’Urgell, 1946) és arquitecte. Ha estat alcalde de 
la Seu d’Urgell i diputat al Parlament de Catalunya, entre altres càrrecs. 
Edicions Salòria - ISBN: 978-84-122924-5-9 - PVP: 25 €
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L’elefant
Peter Carnavas
Aquesta novel·la, bellament escrita per un aclamat autor i il·lustrador, Peter 
Carnavas, deixarà empremta als lectors. Ens presenta la depressió vista amb ulls 
dels infants. És una història sobre l’empàtica i resilient Olive i la seva habilitat per 
trobar alegria on no n’hi ha.
Pagès Editors - Col. Nandibú - ISBN: 978-84-1303-239-9 - PVP: 13 €
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8 hores
Alfons López & Pepe Gálvez
La Rosa de Foc s’havia encès en re-
volta anys abans i es mantenia brasa 
encesa. En aquest clima de revolta 
latent, el Noi del Sucre arribà a Bar-
celona des de la seva Lleida natal per 
a donar-se a la lluita pels drets socials 

en la seva militància en la CNT.  Les vinyetes del llibre 
s’intercalen amb explicació del context històric.
Pagès Editors - Col. Doble Tinta - PVP: 16 €

Batre records
Anna Sàez Mateu
Un recull d’articles escrits amb una 
excel·lència captivadora, amb una sol-
tesa sàvia, i amb mirada al passat per-
sonal i col·lectiu. Anna Sàez Mateu ha 
publicat alguns llibres, uns pocs contes 
i ha guanyat premis. Actualment es re-

dactora del Segre d’on provenen els articles que trobem 
en aquest volum.
Editorial Fonoll - Col. Quaderns  - PVP: 16 €

A boca de fosc
Marta R. Gustems
És el dietari d’una noia líquida. El 
pas a l’edat adulta, el descobriment 
del goig i la maternitat. El paisatge 
és concret, fantàstic i feréstec. Epí-
leg de Jaume C. Pons Alorda. Inclou 

il·lustracions de l’autora en format acordió. Marta R. 
Gustems, el primer poemari d’una autora novell, dis-
senyadora i il·lustradora editorial.
Editorial Fonoll - Col. Poesia Joan Duch - PVP: 12 €

Carn de cos cru
Noa Noguerol
Carn de cos cru versa sobre la impos-
sibilitat de dir-se sense un cos propi, 
és un lligament entre paraula i carn. 
Tracta de la ferma convicció que la 
carn, com la vida, sempre serà crua. 

Epíleg de Borja Bagunyà. Noa Noguerol. Ella és molts 
cossos, moltes formes, i des de l’escriptura ha après a 
abraçar el canvi.
Editorial Fonoll - Col. Poesia Joan Duch - PVP: 15 €

Carrer Galera, 5
Antonieta Jarné
Els meus repadrins, pagesos pobres, fo-
ren expulsats del seu entorn per un suc-
cés extraordinari. A partir d’aquí, des del 
Cogul fins al carrer Galera de Lleida, cinc 
generacions d’una mateixa família pas-
segen neguits, alguns clandestins, i ben 

poques esperances. Antonieta Jarne Mòdol és profes-
sora d’història contemporània a la Universitat de Lleida.
Pagès Editors - Col. Lo Marraco - PVP: 16 €

Desenterrar l’oblit
Diversos autors
Un recull de textos que intenten donar 
testimoni de l’experiència de dignifi-
cació de la fossa militar del cementiri 
de Cervera. El llibre reflexiona sobre la 
dignitat i evoca el camí traçat fins a la 
dignificació de l’espai, i aplega en vint 

relats el testimoni viu d’unes famílies que van trobar a 
Cervera la manera de tancar el seu dol.
Editorial Fonoll - Col. Lo Plançó - PVP: 17 €

Assassinat al consell polític
Pau Juvillà Ballester
Després d’haver-se estrenat en el gè-
nere negre amb Primàries de sang, Pau 
Juvillà continua explorant en aquesta 
novel·la la part més corrupta dels par-
tits polítics catalans. L’acció situada en-
tre Solsona, Lleida i Barcelona, descriu 

d’una manera força precisa el funcionament de la CUP, 
de la qual és diputat al Parlament. 
Pagès Editors - Col. Lo Marraco Negre - PVP: 15,50 €

Avui és demà
Diversos autors
És possible que la pandèmia capgiri 
la societat de dalt a baix. Aquest pro-
cés de canvi és necessari i urgent i 
fins i tot es podria considerar com un 
imperatiu ètic. El que ningú no sap és 
cap a on anirà, aquest món nostre. 

Avui és demà vol posar les bases per al futur que ha 
de venir.  
Pagès Editors - Col. Nandibú Zeta - PVP: 16,95 €

Barcelona 1951
Ramon Breu
Barcelona 1951 és la crònica de la vaga 
dels tramvies de 1951 a Barcelona con-
tra la prepotència franquista, en la qual 
s’incrusten diferents relats de misèria i 
d’infàmia però també de dignitat i espe-

rança. Ramon Breu (L’Hospitalet de Llobregat, 1956) és  
professor d’història i d’educació en comunicació, forma-
dor del professorat, articulista i escriptor.
Voliana Edicions - Col. Voliac

ALTRES NOVETATS D’AUTORS I EDITORIALS ASSOCIATS A LLIBRE DEL PIRINEU

L’efecte Morgana
Anna Aguilar Amat
Anna Aguilar-Amat, esdevinguda una 
no-Ginebra, ens escriu aquest nou 
llibre de poemes en forma epistolar 
des de l’illa d’Avalon. Avalon és el 
centre neuràlgic del món femení, la 
casa de la dona, el matriarcat exis-

tent quan es tanca la porta, ningú et veu i hi tens 
els fills a dins.
Pagès Editors - Col. Sèrie Poesia - PVP: 11,50 €

Reconstruir les mortes vivents: 
Gramàtica i Sociolingüística 
Josep Lluís Navarro Lluch
L’autor escriu: “Dues zombis recorren 
el món, embrutint el saber sobre el 
llenguatge. Aquestes mortes vivents 
es disfressen amb els noms de lingüís-
tica i sociolingüística, mots que les fan 

semblar molt científiques.” Josep-Lluís Navarro Lluch 
(València, 1960) és catedràtic de valencià.
Voliana Edicions - Col. Entrevol - PVP: 18 €

I a cada casa hi haurà un mort 
Ramon Breu
El 30 de novembre de 1920, 36 sin-
dicalistes eren deportats al castell de 
La Mola, de Maó, entre ells el Noi del 
Sucre; o el polític republicà Lluís Com-
panys. L’advocat Francesc Layret es 
disposà a marxar a l’Ajuntament de Bar-

celona per demanar que Companys no fos empresonat 
impunement.
Pagès Editors - Col. Lo Marraco - PVP: 18 €

El Baix Empordà dibuixat
Sarai Aleman Calatayud
El llibre és un recull de di-
buixos de poblacions del Baix 
Empordà fets per l’artista 
Sarai Aleman, que viu a la 
Bisbal d’Empordà. Segueix la 

metodologia dels Urban Sketchers (USk), una comu-
nitat global de dibuixants.
Voliana Edicions - PVP: 20 €

If true: false; else: true
Maria Sevilla Paris
Pensada com a activitat vinculada a 
l’exposició l’Elogi del malentès. Neix de 
l’experiència del glitch, del desacord, 
es un elogi de les distàncies, dels punts 
de desencontre i dels punts de no-re-
torn. Maria Sevilla Paris. Guanyadora 

de diferents premis, autora d’algunes peces de poesia 
sonora i una de les programadores de l’Horiginal.
Editorial Fonoll - Col. Plaquetes C. Hac Mor - PVP: 9 €

Jade
Elisenda Puig i Salvador
La Jade, una perfumista, una dona nas, 
ens explica en aquesta novel·la el pro-
cés de creació d’un perfum amb la sen-
sibilitat de qui olora la vida com si fos 
una ampolla de colònia. Elisenda Puig 
i Salvador va néixer a Badalona. És lli-

cenciada en Filosofia i Lletres i en Filologia catalana per 
la Universitat de Barcelona.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 16,50 €

El laberint d’Asterió
Júlia Martín badia
El laberint d’Asterió és una proposta me-
todològica de ludificació de la pedagogia 
hospitalària, basada en la bioètica na-
rrativa i en el model d’humanització de 
l’assistència als menors hospitalitzats. 
Júlia Martín (Barcelona, 1990) és doc-

tora en Bioètica i Ètiques aplicades per la Universitat de 
Barcelona; té un màster en Ciutadania i Drets Humans. 
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 22 €

Els altres catalans (universals)
David de Montserrat i Nonó
30 fets que han passat desapercebuts 
però que tenen petjada catalana, fruït 
dels altres catalans, tant internacionals 
i influents al món com ho podien ser 
Pau Casals, Gaudí... Pròleg d’Enric Cal-
pena. David de Montserrat ha treballat 

en premsa, ràdio, televisió, i a l’administració. Coautor 
d’alguns llibres, autor d’uns altres, i productor teatral. 
Editorial Fonoll - Col. La Mira - PVP: 19 €

És quan plou que ballo sol
Aleix Cort
La intensa relació que J.V. Foix mantingué 
amb el ball es projecta en tots els seus tre-
balls i en alguns dels seus versos més cele-
brats, com el que dona títol al llibre. El ball 
i la dansa van permetre al poeta i perio-
dista abordar, amb ritme, els temes que 

més li interessaven. Aleix Cort (1961) és escriptor especia-
lista amb la dansa i el ball, arquitecte tècnic i professor.
Voliana Edicions - Col. Entrevol - PVP: 16 €

ALTRES NOVETATS D’AUTORS I EDITORIALS ASSOCIATS A LLIBRE DEL PIRINEU

Dones poetes de la Maresma
Emília Illamola i Queralt Morros
El llibre inclou informació, entrevistes i 
poemes de 107 dones de la Maresma; un 
llibre on es posa en valor les autores nas-
cudes o vinculades al Maresme que han 
escrit i publicat poesia en català. Emília 

Illamola ja havia publicat a Voliana la novel·la Cabrils, Sao 
Paulo, Barcelona. Queralt Morros és periodista i màster 
en Humanitats, autora de Les rieres del vers.
Voliana Edicions  - Col. Voliac - PVP: 16,50 €

El campanar abandonat
Josep Carner-Ribalta
L’autor viu en primera persona la gran 
història de Catalunya entrant i sortint 
del país: la dictadura de Primo de 
Rivera, els fets de Prats de Molló, la 
República, la Guerra... Josep Carner-

Ribalta. Activista catalanista al costat de Francesc Ma-
cià i des dels Estats Units, on acabà exiliant-se. Escriure 
en català era un acte polític i patriòtic.
Editorial Fonoll - Col. La Mira -  PVP: 17 €             
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La ceguesa dels miralls
Joan Adell Álvarez
Recull les llums i foscors d’un pare col-
pit pel cruel trastorn alimentari de la 
seva filla, amb poemes d’impotència, 
de refugi i d’alliberament. Pròleg de 
Laia Carbonell. Joan Adell Álvarez. Lli-
cenciat en Farmàcia i en Medicina, es-

criu prosa i poesia, ha publicat nombroses novel·les i ha 
guanyat diversos certàmens de poesia per obra inèdita.
Editorial Fonoll - Col. Poesia Joan Duch - PVP: 10 €

Les pells poroses
dolors Martí Julià
El títol del llibre de poemes i narracions 
és un dels versos del poema “Tanzà-
nia” i vol sintetitzar el fons i la forma de 
l’escriptura de l’autora. La porositat de la 
pell ens permet connectar amb els altres.  
dolors Martí Julià va néixer el 1964 a Ma-

taró i hi va morir el 12 de març de 2020. Vivia a Sant Vicenç 
de Montalt però alguns anys havia viscut a Andorra. 
Voliana Edicions - Col. Voliac  - PVP: 16 €

La cervesa de la Highsmith
Diversos autors
Una antologia de relats negres de 
diferents autores contemporànies 
que no només fan un homenatge a 
l’escriptora, sinó que escriuen cadas-
cuna de les peces amb la màxima 
qualitat possible per constatar un fet 

que molts ja sabíem: que a la novel·la negra catalana 
les dones hi juguen un paper fonamental.  
Pagès Editors - Col. Lo Marraco Negre - PVP: 15 €

Magma
Carlos Minuchin Vilafranca
Una obra que neix de la pregunta que 
es fa l’autor arran de si a ell, en tant que 
home, li pertoca prendre partit en la 
qüestió de la ferida inesborrable que el 
masclisme provoca en el si de la nostra 
societat. Carlos Minuchin. Filòsof de for-

mació i professor de secundària, es consolida amb aques-
ta obra com una nova veu de la poesia en català.
Editorial Fonoll - Col. Poesia Joan Duch - PVP: 10 €

Males setmanes
Joaquim Carbó
És una mena de dietari de l’any 2000 
que l’autor escrivia cada setmana. Re-
clòs a casa per culpa de la pandèmia, 
ara l’ha retrobat i la relectura li ha fet 
recordar fets, persones, desastres, es-
pectacles, llibres i tota mena de circum-

stàncies que havia gairebé oblidat al cap de vint anys. És 
possible que als lectors els passi el mateix...
L’Avenç - Col. Literatures - PVP: 18 €

Mare Batec
Rosa M. Arazola
Mare Batec és un llibre de poemes que 
parla d’una lluita de fills i de mares que 
en plena dictadura franquista van per-
dre la llibertat de poder-se estimar, per-
què des de 1936 i fins la dècada dels 90, 
hi va haver una xarxa molt ben organit-
zada que es dedicava al tràfic de nadons 

Rosa Maria Arrazola i Díaz porta els versos a la sang. 
Voliana Edicions - Col. Poesia - PVP: 15 €

La maleta. Contes no misògins
Margarida Camprubí
A partir de la temàtica de la violència de 
gènere l’autora presenta una autèntica 
galeria de dones, homes, infants. Està 
molt ben confegit, pensat i escrit. Té dra-
ma, humor, denúncia social, és al  mateix 
temps intimista i extravertit, desvetlla la 

curiositat, la indignació i la tendresa. Margarida Campu-
brí és psicòloga i llicenciada en arts dramàtiques.
Voliana Edicions - Col. Entrevol - PVP: 16 €

La meva llengua, la meva vida
Teresa Costa-Gramunt
Una resposta tan valenta com reflexiva a 
un tema candent: la llengua catalana en 
perill. Perquè cada dia s’encenen llums 
vermells d’alarma respecte del català. 
Teresa Costa-Gramunt viu a Vilanova i 
la Geltrú. Formació artística i humanista 

en diverses disciplines: disseny gràfic, psicologia, grafo-
logia, italià, cultures orientals i simbolisme.
Voliana Edicions - Col. Entrevol- PVP: 16 €

ALTRES NOVETATS D’AUTORS I EDITORIALS ASSOCIATS A LLIBRE DEL PIRINEU

Objectes perduts 
Quico Vilaró
Mateu és un brillant executiu que di-
rigeix la promoció exterior de la ciu-
tat de Barcelona. D’un dia per l’altre, 
però, i sense saber per què, l’aparten 
del seu càrrec i el desterren a l’Oficina 
d’Objectes Perduts. Quico Vilaró, que 

ha estat secretari general de Cultura de la Generalitat, 
publica la seva primera novel·la. 
Pagès Editors - Col. Lo Marraco Negre - PVP: 23 €

Paral·lel Rivers
Màrius Torres
Antologia bilingüe en català i en anglès 
que recull una selecció de poemes es-
crits entre el 1935 i el 1942. Porta els 
ecos de la Guerra Civil, l’exili dels seus 
contemporanis, de l’amor declarat i de 
la malaltia i la mort. Pròleg i traducció 

de D. Sam Abrams. Màrius Torres. La seva obra fou pu-
blicada pòstumament, i ha estat traduïda a vuit idiomes.
Editorial Fonoll - Col. Poesia Joan Duch - PVP: 17 €

Un fill del nostre temps
Ödön von Horváth
Narra la història d’un jove desesperat 
que troba sentit a la seva existencia 
allistant-se a l’exèrcit nazi en una època 
de crisi profunda. Traducció d’Anna So-
ler Horta i epíleg de Jordi Jané-Lligé
Ödön von Horváth. D’esperit lliure i cos-

mopolita, és considerat un dels dramaturgs i novel·listes 
en llengua alemanya més crítics de tots els temps.
Editorial Fonoll - Col. Biblioteca Global - PVP: 15 €

Totes les famílies felices
Eva Llobet
Totes les famílies són (in)felices? En 
aquest llibre de relats trobareu una 
filera d’històries escrites des de la sen-
sibilitat, la ironia i un deix de tristesa 
que mostren la fragilitat i la força de les 
persones. Premi Ciutat de Terrassa Anna 

Murià. eva llobet Martí va néixer a Figueres el 1975. Viu 
a Barcelona. És llicenciada en traducció i interpretació .
Voliana Edicions  - PVP: 17 €

True Story
Anabel Lorente
L’estreta que no es vol embolicar amb 
ningú / La malcarada que es pensa que 
està bona / L’estranya que parla amb 
desconeguts / La que no serveix pels 
estudis / La que juga sola / La set-cièn-
cies / L’antipàtica / L’anorèxica / La in-

tensa / L’acuseta / La “xoni”. Recull de veus silenciades 
en històries il·lustrades.
Pagès Editors - Col. Nandibú Horitzons - PVP: 12 €

Veritat, postveritat i fake news
Joan Garcia del Muro, Carlos Miguel 
Ruiz i Francesc Torralba
Aquest llibre recull, en un únic volum, 
la mirada de tres dels principals filòso-
fs que, en els úlitms anys, han pensat 
i escrit sobre la postveritat. Parla de 
veritats, perquè “sovint constatem que 

la veritat és tergiversada, ocultada i amagada per de-
terminats interessos.”
Pagès Editors - Col. Argent Viu - PVP: 13 €

Viure
María González Reyes 
Il·lustracions: Virgina Pedrero Boceta
—Els ocells, les llagostes, tu i jo formem 
part de la mateixa xarxa. Aquesta xarxa 
és la vida —em va dir un dia una cam-
perola. Potser el nostre futur depèn 
d’entendre precisament això. De sa-

ber que som aigua i terra i oxigen i memòria i històries. 
María González és activista ecologista.
Pagès Editors - Col. Nandibú - PVP: 15 €

Salut! La vida amb elles
Magda Gregori Borrell
Parlen les professionals que ens acom-
panyen al llarg de la nostra vida. Elles, 
que naveguen entre el naixement i la 
mort, ens expliquen com és la vida.Fo-
tografies de Jordi Borràs. Magda Grego-
ri Borrell és redactora en cap del maga-

zín digital La Mira i col·labora com a analista política en 
diversos mitjans (Més324, El Temps, La República).
Editorial Fonoll - Col. Lo Plançó - PVP: 16 €

ALTRES NOVETATS D’AUTORS I EDITORIALS ASSOCIATS A LLIBRE DEL PIRINEU

Plastilina
Maria Sevilla Paris
Plastilina vol ser el pànic profilàctic da-
vant de l’esclatroent i inevitable de la 
vida, davant de la reproducció implaca-
ble de l’engranatge de la mort. Epíleg de 
Maria Callís Cabrera. Maria Sevilla Paris. 
Guanyadora de diferents premis, autora 

d’algunes peces de poesia sonora i una de les programa-
dores de l’Horiginal.
Editorial Fonoll - Col. Poesia Joan Duch - PVP: 13 €

Notícies de la Confederació
Xavier Deulonder
L’autor es pregunta quina hauria pogut 
ser la història dels Països Catalans els da-
rrers segles si la Corona catalanoarago-
nesa continués existint avui dia i, a més, 
separada i independent de Castella. Xa-

vier Deulonder i Camins és historiador i bibliotecari. És 
autor, entre altres, de La posta de sol d’Espanya (2005) i 
Les llengües a la República de Catalunya (2015).
Voliana Edicions  - PVP: 17 €

Miracles i espectres
Joan Barceló i Cullerés
Cada poema-relat és atractiu, perquè 
es tracta d’una rampellada estètica, 
una epifania poètica que ens regala 
en cada un d’aquests fragments litera-
ris, dels móns coneguts amb diferents 
protagonistes, que recreen atmosferes 

de vegades sòrdides, salvades per la tinta humorística 
que l’escriptor domina fins a la foscor.
Editorial Fonoll - Col.  - PVP: €

Joan Misser i Vallès
Francesc Misser
Biografia de Joan Misser, militant paci-
fista i ecumenista de la primera hora. El 
llibre ens invita al recorregut a través de 
la vida d’un home marcat profundament 
pels estralls de la Guerra Civil, un dels ca-
pdavanters dels canvis profunds que es 

varen manifestar a Catalunya. Francesc Misser és diplomat 
de l’Escola Superior de Periodisme de Lille (França).
Voliana Edicions - Col. Memòria - PVP: 17 €
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Punts de venda de llibres del Pirineu al territori

ANDORRA
Centre Comercial Andorrà CCA (Escale) - Av. Meritxell, 92 - Andorra la Vella - Tel. 87 03 00 - www.cca.ad
La Llibreria - Carrer Joan Maragall, 2 - Andorra la Vella - Tel. 82 42 41 - www.lallibreria.negocio.site
La Puça - Carrer La Llacuna, 2 - Andorra la Vella - Tel. 82 77 26 - www.shop.lapuca.com
Punt i Ratlla - Pl. Guillemó, 3 - Andorra la Vella - Tel. 86 82 59
Pyrénées-FNAC - Av. Meritxell, 11 - Andorra la Vella - Tel. 88 00 00 - www.pyrenees.ad 
Llibre Idees - L’Illa Carlemany - Av Carlemany, 70 - Escaldes - Tel. 86 18 82 - www.libroideas.com
Llibreria Francesa - Av. Carlemany, 28 - Escaldes - Tel. 86 60 47 - www.llibreria-francesa.bussines.site
Papereria Cric - Carretera del Coll d’Ordino - Ordino - Tel. 83 88 16

ALT URGELL
Botiga Mercè - Av. Sant Climent, 55 - Coll de Nargó - Tel. 696 760 988
Llibreria Pellicer - Av. de l’Alt Urgell, 8 - Oliana - Tel. 973 47 07 50
4 fulls - Carrer Sant Josep de Calassanç, 6 - La Seu d’Urgell - Tel. 973 35 47 85
La Llibreria Purgimon - Sant Ot, 1 - La Seu d’Urgell - Tel. 973 35 01 90
Papereria Salvat - Carrer Bisbe Iglesias Navarri, 42 - La Seu d’Urgell - Tel. 973 35 05 60
Papers - Carrer Llorenç Tomàs i Costa, 45 - La Seu d’Urgell - Tel. 973 35 44 79

ALTA RIBAGORÇA
El Romànic - Pg. Sant Feliu, s/n - Barruera - Tel. 973 69 41 30
Llibreria Foix Tabacs - Carrer Camp de la Vila, 17 - El Pont de Suert - Tel. 973 69 00 11
Foto Dies - Av. Victoriano Muñoz, 25 - El Pont de Suert - Tel. 973 69 01 84
Papereria i material escolar Sans - Carrer Església, 3 - El Pont de Suert - Tel. 973 69 11 55
Els Carantos - Plaça Sant Climent, 12 - Vilaller - Tel. 973 69 81 43 - www.pqielscarantos.cat

CERDANYA
Estanc Roca - Plaça Major, 6 - Alp - Tel. 972 89 00 82
Llibreria Canal - Carrer Central, 15 - Alp - Tel. 972 89 00 46
Llibreria Clips - Carrer Sant Antoni, 28 - Bellver de Cerdanya - Tel. 973 51 12 20
Llibreria Núria - Carrer Raval, 38 - Llívia - Tel. 620 50 53 79
Parc dels Búnquers - Carretera LV-4055, km 1 - Martinet - Tel. 648 14 10 70 - ww.parcdelsbunquers.net
Hotel Muntanya - Carrer del Puig, 4 - Prullans - Tel. 973 51 02 60 - cerdanyaecoresort.com
Impremta Cadí - Rambla Josep Maria Martí, 9 - Puigcerdà - Tel. 972 88 17 01
Llibreria Viladesau - Carrer Major, 37 - Puigcerdà - Tel. 972 88 01 91
Papereria Rolland - Plaça dels Herois 2 - Puigcerdà - Tel. 972 88 06 43

PALLARS JUSSÀ
Casa Roya - Av. de Lleida, 5 - Isona - Tel. 973 66 40 85
Llibreria Chalamanch - Av. Sant Miquel del Pui, 15 - La Pobla de Segur - Tel. 973 68 07 12
Llibreria Casa Torres - Av. Sant Miquel del Pui, 5 - La Pobla de Segur - Tel. 973 68 00 62 - www.casatorres.net
Llibreria Bochaca - Carrer Peressall, 15 - Tremp - 973 65 02 08
Llibreria Central - Passeig del Vall, 10 - Tremp - Tel. 973 65 27 90
Llibreria la Singratalla - Rambla Doctor Pearson, 18 - Tremp - Tel. 973 65 11 51 - www.lasingratalla.com

PALLARS SOBIRÀ
Botiga Hotel Vallferrera - Carrer Martí, 1 - Àreu - 973 62 43 43 -  www.hotelvallferrera.com
Ecomuseu de les Valls d’Àneu - Carrer del Camp, 22 - Esterri d’Àneu - Tel. 973 62 64 36 - www.ecomuseu.com
Llibreria Les Aigües - Ctra. Vall d’Aran, 21 - Llavorsí - 973 62 20 18
Botiga Hotel Cardós - Av. Hug Roger III, 1 - Ribera de Cardós - Tel. 973 62 31 00 - www.hotelcardos.com
Llibreria Solé - Carrer Major, 28 - Sort - 973 62 01 35

SOLSONÈS
Llibreria Pellicer - Av. Pont, 4 - Solsona -  Tel. 973 48 16 65
Llibreria Verdaguer - Pl. Major, 4 - Solsona - Tel. 973 48 03 57

VAL D’ARAN
Las Rejas - Carrer Piedat, 11 - Bossost - Tel. 973 64 80 89
Er Àreu - Carrer Bahns, 19 - Les - Tel. 973 64 83 26
Refugi Rosta - Biblioteca de Salardú - Plaça Major, 1 - Salardú - Tel. 973 64 53 08 - www.refugirosta.com
Llibreria Ruda - Av. Castiero, 1-3 - Vielha - Tel. 973 64 00 50


