Il·lustració original de Carme Solé Vendrell

catàleg de l’associació llibre del pirineu - 2020-2021

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...

Lectures en temps difícils
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. Enguany, però, la
crisi del Covid19 ha afectat també la celebració de la festa del llibre i de la rosa, que ha
quedat ajornada. Una situació excepcional que ens ha obligat a endarrerir també l’edició
del catàleg en format paper.
Com gairebé en tots els àmbits de l’economia, el sector del llibre ha quedat greument
tocat per les mesures de confinament i la seva afectació en el procés d’edició, distribució
i venda al públic. La seva recuperació requerirà d’un esforç majúscul al qual tothom hi ha
de contribuir, començant pels lectors, que al capdavall som tots i totes. Consumir llibres
serà, més que mai, una aposta pel futur de la humanitat.
Des del Pirineu, el món del llibre treballarà, de manera solidària, ferma i sostinguda, per la
remuntada del sector. No ens quedarem de braços plegats. La nostra associació s’ofereix
a jugar-hi un paper actiu en col·laboració i amb coordinació amb totes les institucions
i entitats que vulguin treballar plegats amb la mirada posada en el rellançament del
llibre i, de manera específica, del llibre de proximitat: el que escriuen els nostres autors,
publiquen les nostres editorials i posen a l’abast dels lectors les nostres llibreries.
El catàleg que teniu a les mans és una prova de la vitalitat del llibre del Pirineu. La creació
i l’edició no han parat aquests darrers mesos i el nostre objectiu és que continuïn amb la
mateixa dinàmica en el futur més immediat. Comptem amb tothom.

Edició:

Associació Llibre del Pirineu

C/ Lluís de Sabater, 2 - Centre Cívic El Passeig
25700 La Seu d’Urgell - llibredelpirineu@gmail.com

L’Antígraf, el butlletí
electrònic de Llibre
del Pirineu

Amb el suport de:

L’Associació endega amb l’IDAPA
noves iniciatives per a la
promoció del llibre del Pirineu
Des de l’Associació Llibre del Pirineu, conjuntament amb l’Institut
per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA),
estem preparant noves iniciatives per donar més visibilitat a la creació i l’edició en el nostre territori. Així, hem encarregat la fabricació
d’expositors de sobretaula que distribuirem de manera gratuïta entre les llibreries per tal que hi col·loquin les novetats literàries del
Pirineu. Els expositors, de cartró dur, tindran a la part superior la
imatge identificativa de Llibre del Pirineu amb l’eslògan “Lectures
de proximitat”. D’altra banda, estem a punt d’adquirir dues carpes
plegables, de 3x3 m, també logotipades, que utilitzarem per a accions de promoció dels llibres pirinencs en fires i altres esdeveniments culturals.
Aquestes iniciatives se sumen a les que hem anat desenvolupant
els darrers anys, una de les quals és l’edició del catàleg anual de
novetats, que teniu a les mans gràcies a la informació que ens han
fet arribar les editorials i autors associats. La previsió inicial era que
com cada any, el catàleg sortís per Sant Jordi. Tanmateix, la situació
d’excepcional que estem vivint amb la crisi del coronavirus ens ha
obligat a endarrerir-ne la sortida que, en qualsevol cas, serà abans
de la nova data de la Diada del llibre, que el sector preveu per abans
de l’estiu.

L’Associació Llibre del Pirineu edita, amb periodicitat bimestral,
el butlletí electrònic L’Antígraf.
Ofereix l’agenda d’actes literaris
al territori, les novetats de títols
pirinencs i les notícies vinculades amb el món del llibre al Pirineu, entre altres seccions com
ara “El mot pirinenc” o “Qui és
qui”, a més d’incloure diversos
enllaços externs. Es tracta del
mitjà de comunicació amb els
socis de l’entitat, per bé que és
obert a totes les persones que
s’hi vulguin subscriure, de manera totalment gratuïda. Només
cal que ens enviïn les seves dades personals (nom i cognoms i
adreça de correu electrònic) a:
llibredelpirineu@gmail.com.

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:
Telèfon:

Població:
Correu electrònic:

CP:
DNI/PAS.:

Núm. de compte IBAN (24 dígits)
Data d’inscripció:					
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Signatura:
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Diversos autors
Recull de 30 estudis científics sobre la Cerdanya. Els estudis es van presentar
a les III Jornades d’Estudis Comarcals de Cerdanya - Memorial Oriol Mercadal
que van tenir lloc al Museu Cerdà de Puigcerdà els dies 17 i 18 de novembre
de 2018.
La publicació compta amb la col·laboració de diversos autors que hi han participat cadascú exposant i publicant la seva investigació.
Edicions Salòria - Col. Revista Cerdana de Recerca
ISBN: 978-84-120717-2-6 - PVP: 20 €
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298 pàg. 17x24 cm

Era 3. Revista Cerdana de Recerca

Josep Espunyes
Els Esteve de l’avui masia del Forner provenen del matrimoni que van formar,
el dia 18 de juny de l’any 1775, Agustí Esteve i Coll, fill d’Oliana, i Teresa Capell i Soler, filla de Cal Forner de Peramola. Aquest llibre repassa la història
d’aquesta família que al mateix temps és la història del país.
Josep Espunyes és escriptor i lingüista, una de les veus literàries més reconegudes al Pirineu, i home que coneix la llengua com ningú, però també la
història i la cultura del país. Porta publicats una vintena de llibres.
Edicions Salòria - Col. Estudis Locals - ISBN: 978-84-121258-4-9 - PVP: 10 €

306 pàg. 17x24 cm

94 pàg. 17x24 cm

Els Jou, els Capell i els Esteve

Josefina Porras
Una història excepcional i força desconeguda fins ara. Una història particular
que defineix tota una època i més d’una generació de pirinencs. La història
dels miners d’Adrall a partir de la vida de la Rafela, filla d’un treballador de la
mina d’Adrall.
Josefina Porras és historiadora andorrana i aquest és el seu primer llibre, una
obra que fa una crònica de les relacions socials, polítiques, humanes i econòmiques entre l’Alt Urgell i l’Andorra de mitjan segle XX.
Edicions Salòria - Col. Estudis Locals - ISBN: 978-84-120717-1-9 - PVP: 17,50 €

Interpontes V

Històries de la Seu

300 pàg. 17x24 cm

144 pàg. 17x24 cm

Els fills dels miners d’Adrall

Carles Castellanos
Els Cosins del Català ens presenta la realitat d’unes llengües molt pròximes a
la nostra però que fins ara ens havien estat massa desconegudes. Ens parla de
l’occità i la variant aranesa, del benasquès del Pirineu ribagorçà; i ens permet
conèixer una de les llengües de l’àrea de Suïssa, Savoia, la Vall d’Aosta etc. com
és l’arpità (o francoprovençal); així com el piemontès i el furlà, llengües arrecerades al peu dels Alps.
Autor: Carles Castellanos i Llorenç
Voliana Edicions - Col. Entrevol - ISBN 978-84-949779-9-2 - PVP: 17 €

LLIBRES DEL PIRINEU HISTÒRIA/ESTUDIS

La lluita per la república a la Seu, a l’Alt Pirineu i a Andorra

200 pàg. 17x24 cm

266 pàg. 14x21 cm

Els cosins del català

1418pàg. 17x24 cm

LLIBRES DEL PIRINEU HISTÒRIA/ESTUDIS

50 anys de caramelles a Tragó, Nuncarga i la Casa del Pont

Diversos autors
La publicació compta amb la col·laboració de diversos autors que hi han participat, cadascú exposant i publicant la seva investigació. És el cinquè volum
d’una publicació que en 10 anys s’ha convertit en una referència en la història
de l’Alt Urgell.
Amb articles de Carles Gascón, Albert Fàbrega, Gerard Remolins, Manel Trepat, Jordi Nistal, Carmen Xam-mar, Jordi Pasques, Climent Miró, Pau Chica,
Rosa Serra, Guillem Martín, Xavier Planas, Ramon Montanyà, Oliver Vergés i
Lluís Obiols.
Edicions Salòria - Col·lecció: Estudis de l’Alt Urgell
ISBN: 978-84-120090-9-5 - PVP: 18 €

Elvira Farràs
L’Elvira Farràs participà cada any al programa de festes de Sant Sebastià amb
un article d’allò que tan sabia fer: parlar de la seva ciutat i de la seva gent. La
Germandat de Sant Sebastià acordà en la darrera assemblea de socis endegar el projecte de publicar un llibre que recollís els articles que l’Elvira Farràs
redactà per al programa de festes. Elvira Farràs va ser professora d’Història i
catedràtica durant molts anys a l’Institut Joan Brudieu. Va obtenir nombrosos reconeixements institucionals, entre d’altres, la medalla d’or de la Seu
d’Urgell i la medalla Francesc Macià. Va participar en nombroses publicacions
sobre la cultura i les tradicions locals, entre les quals va destacar el Ball Cerdà.
Edicions Salòria - Col. Vorafoc - ISBN: 978-84-121847-1-6 - PVP: 22 €

Amadeu Gallart
L’Alt Pirineu i Andorra van viure una trepidant primera meitat dels anys trenta. Un alcalde republicà, Enric Canturri, un bisbe angoixant, Justí Guitart, i un
inversor capitalista, Miquel Mateu, són tres de les figures del retaule que ha
estudiat de forma rigorosa l’economista Amadeu Gallart .
Amadeu Gallart és economista i va ser el primer alcalde democràtic a la Seu
d’Urgell, al capdavant de l’equip de Redreçament i Progrés. Ha publicat diversos treballs d’història i articles al Periòdic d’Andorra i a Viure als Pirineus.
Edicions Salòria - Col. Estudis Locals - ISBN: 978-84-121258-3-2PVP: 20 €

Jesús Bach i Èric Bach
Aquest interessantíssim volum recull la història caramellaire de Tragó, Nuncarga i la Casa del Pont, del municipi de Peramola, a l’Alt Urgell.
L’obra està escrita per dos joves, Jesús Bach, filòleg, i Èric Bach, químic, dos
enamorats de la cultura i de les tradicions pirinenques que han fet un exhaustiu treball de recopilació de les lletres i les partitures cantades durant els 55
anys de vida del grup de caramellaires de Tragó, Nuncarga i la Casa del Pont,
del municipi de Peramola.
Edicions Salòria - Col. Estudis Locals - ISBN: 978-84-120717-6-4 - PVP: 22 €
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LLIBRES DEL PIRINEU NARRATIVA

Albert Ollé
La novel·la està basada en fets reals ocorreguts al municipi d’Enviny: un
bombarder alemany estavellat el 25 de març de 1944. Només es va trobar
un tripulant mort a la cabina, totalment calcinat. 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 Mundial. És una
novel·la històrica apassionada, plena d’acció i intriga i carregada de misteris.
Albert Ollé, amb arrels a Lleida i Barcelona, ha estat premiat al Festival Vi fa
sang de l’Espluga de Francolí.
Pagès Editors - Col. Proses - ISBN: 978-84-1303-109-5 - PVP: 19 €

6

118 pàg. 15x24 cm

Els llops sempre tornen

Antoni Fernández Solà
El metge Antoni Fernández Solà ha escrit la primera novel·la que gira al voltat
del Santuari del Miracle i de les relacions humanes i familiars. La novel·la té
moltes referències amb els temps actuals. S’hi barregen els elements artístics
del Miracle. L’autor conclou que el llibre ens ve a dir que “tots tenim dret a
redimir-nos i no a menjar-nos el passat amb patates”, i de passada, la novel·la
és una excusa per descobrir el Miracle.
Antoni Fernández és metge a Solsona però la seva trajectòria literaria és, avui
per avui, la més sòlida del Solsonès. Ha escrit diverses novel·les entre les quals
destaquen Pandèmia i El topògraf de Napoleó.
Edicions Salòria - Col. Narrativa Breu - ISBN: 978-84-120090-8-8 - PVP: 9 €

356 pàg. 14x23 cm

74 pàg. 12x18 cm

El senyor del Miracle

Josep Gifreu
Novel·la històrica. Fèlix d’Urgell, bisbe de la Seu, fou condemnat per Carlemany
i el concili d’Aquisgrà del 799 com a heretge. Fèlix, que fou venerat i tingut per
sant a Urgell, pagà amb l’exili a Lió la seva condició de “bisbe de frontera”. El
conflicte político-religiós de l’adopcionisme posà de manifest la pugna oberta
entre dues Esglésies (la visigoda i la franca), entre dues cultures (la musulmana i
la cristiana) i sobretot entre dos grans imperis: l’Àl-Andalus de Còrdova i l’imperi
de Carlemany.
Josep Gifreu és periodista, assagista i catedràtic emèrit de comunicació de la
Universitat Pompeu Fabra, on fou degà-fundador dels Estudis de Comunicació
Audiovisual. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans (Secció Filològica).
Edicions Salòria - Col. Ull viu - ISBN: 978-84-121258-7-0 - PVP: 19 €

Flor d’un dia

L’Hotel de l’Univers

352 pàg. 15x24 cm

240 pàg. 14,5x21 cm

El bisbe i l’emperador

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 literatura 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 €

La música que sona quan acaba la cançó

268 pàg. 14 x 21 cm

248 pàg. 15x24 cm

Dues dones

264 pàg. 15x24 cm

LLIBRES DEL PIRINEU NARRATIVA

Les venjances de Talltendre
Jordi Frabad

Roser Guix
La Mireia i l’Elisabet són dues germanes a les quals els ha tocat viure en ple
segle XXI que es veuen abocades a aconseguir l’èxit i la felicitat immediates.
Cercar temps per a una mateixa s’ha convertit en una esgotadora tasca, que
s’ha de compartir amb el consum d’ansiolítics i antidepressius. Les protagonistes buscaran la recepta de la felicitat, que, per a elles, és com una flor, que
creix i es marceix.
La Roser Guix Torrents (Odèn, Lleida, 1963) és mestressa de casa, treballa a
pagès i recull les històries, costums del món rural, els canvis de l’evolució de la
família dins la societat i el paper vital de la dona en la seva literatura.
Pagès Editors - Col. Proses - ISBN: 978-84-1303-143-9 - PVP: 13,00 €

Bernat Gasull
Una novel·la sobre muntanyisme al Pirineu que se situa a l’any 1887. Hi surten
molts personatges reals, especialment els iniciadors de l’excursionisme català
i també llurs referents. Molts dels fets i històries s’inspiren en històries reals
viscudes per muntanyencs il·lustres de mitjan i final del segle XIX com Alfred
Tonnellé, Maurice Gourdon, Carles Bosch de la Trinxeria, Juli Soler i molts
d’altres. Hi ha un fil narratiu amb personatges ficticis que parlen o interaccionen amb prohoms de l’època. La muntanya, l’excursionisme, l’escalada... i
també la recerca arqueològica hi tenen una presència fonamental.
Bernat Gasull és biòleg i treballa en la promoció de la llengua catalana. Ha
publicat Viatge a l’illa dels pingüins (2013, Voliana) i Maleïda (2015).
Voliana Edicions - Col. VoliacISBN 978-84-949779-7-8 - PVP 20 €
Marta Grau
Una història corprenedora i profundament humana, en un paisatge que Marta
Grau recrea amb una força narrativa extraordinària i amb unes protagonistes
que traspuen els sentiments i el coratge que perduren inesgotables de generació en generació, al llarg del temps i fins avui. La Berta i la Tània hauran de
prendre el relleu de les dones que les han precedit i construir el seu futur al peu
del Cadí, on tot va començar i on encara sona la música entre les muntanyes.
Marta Grau Repullo (Barcelona, 1976) tot i néixer a Barcelona, és de la Seu
d’Urgell, on ha viscut, estudiat i treballat. És escriptora, periodista i cooperant. Ha publicat la novel·la El cuerpo, a Colòmbia, i el poemari Carícies de la
lletra (Editorial Andorra).
Rosa dels Vents - ISBN: 9788417909901 - PVP: 17 €

A l’enterrament del seu avi, l’Aurora i el Ricard senten com algun insulta el difunt
al cementiri. La curiositat per saber l’origen d’aquella rancúnia i per conèixer la
història del seu avi, de qui gairebé no saben res, els porta a Bellver per investigar
els seus orígens familiars, tot i l’oposició de la Marta, la seva mare. Juntament
amb el Pau, s’endinsaran en una història de morts, venjances i traïcions que es
remunta al Talltendre de finals del segle XIX, en temps de l’alcalde Isidre Pons,
quan es va gestar un conflicte que ha perviscut durant generacions i que, sense
saber-ho, tindrà conseqüències en les seves pròpies vides.
Anem Editors - Col. Anem narrativa - ISBN: 978-84-120042-0-5 - PVP: 18 €
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LLIBRES DEL PIRINEU NARRATIVA
360 pàg. 15x24 cm
360 pàg. 15x24 cm

Joan Obiols
Per terres de… La Ribagorça catalana. Clavells de pedra, patrimoni mundial de
la humanitat és el setè títol de la col·lecció “Viatge universal pel Pirineu. Si la
muntanya fos el món” que ens ofereix una visió personal i contemporània de
la muntanya, a través de personatges únics i irrepetibles. Aquest llibre viatja
per la comarca de l’Alta Ribagorça.
Joan Obiols és llicenciat en història i mestre de català, professor i tècnic de turisme rural, humanista i escriptor. Té una llarga trajectòria i els títols publicats
anteriorment en aquesta col·lecció han estat el d’Andorra, el de l’Alta Cerdanya,
el de la Baixa Cerdanya, el de l’Alt Ripollès i l’Alt Berguedà i el del Pallars Jussà.
Editorial Andorra i Edicions Salòria - Col. Viatge Universal pel Pirineu
ISBN: 978-84-120090-3-3 - PVP: 17 €

Amb talons d’agulla fina, camp a través
i altres narracions

100 pàg. 13x21 cm

191 pàg. 13x21 cm

Per terres de... La Ribagorça catalana

XXXVI Jocs Florals de Cerdanya 2019

El cant de les sirenes i altres narracions

254 pàg. 15x24 cm

Jordi Cardona Regada
Quan la tragèdia s’apodera d’una petita població del Pirineu, la vida d’alguns
veïns de la contrada queda marcada per sempre més. Amb el pas dels anys les
ferides es tornen a reobrir quan un jove adinerat de Rio de Janeiro descobreix
que aquell insignificant 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 inquietuds que sempre l’havien
martiritzat.
Jordi Cardona Regada (Ogern, Alt Urgell, 1960) pagès i ramader de professió,
és autor d’una dotzena de publicacions i s’ha fet un espai amb algun premi
literari.
Pagès Editors - Col. Proses - ISBN: 978-84-1303-126-2 - PVP: 17 €

L’ombra del capità

234 pàg. 15x24 cm

192 pàg. 15x24 cm

Males herbes

LLIBRES DE PREMIS LITERARIS DEL PIRINEU NARRATIVA

[I.Reals]

232 pàg. 13x21 cm

Per terres de... La Ribagorza, la Ribagorsa, la Ribagorça aragonesa
Joan Obiols
Per terres de… La Ribagorça/La Ribagorza/La Ribagorça Aragonesa. La seu
catedralícia més petita d’Espanya, entre el meridià de Greenwich i la muralla
‘xina’ és el vuitè títol de la col·lecció “Viatge universal pel Pirineu. Si la muntanya fos el món” que ens ofereix una visió personal i contemporània de la
muntanya, a través de personatges únics i irrepetibles. Aquest llibre viatja per
la comarca de la Ribagorça Aragonesa.
Joan Obiols és llicenciat en història i mestre de català, professor i tècnic de
turisme rural, humanista i escriptor.
Editorial Andorra i Edicions Salòria. - Col.Viatge Universal pel Pirineu
ISBN: 978-84-120717-4-0 - PVP: 17 €

258 pàg. 15x24 cm

Agujeros en la luna

Antonio López
El testamento de Eutimio Basarán, cacique carlista del valle más ignoto del
Pirineo, activa una trama disparatada en la que se entrecruzan curas integristas, monjas emprendedoras, fervorosos anarquistas, inventores entusiastas,
astrónomos aficionados y políticos corruptos. Entre todos construyen una
alegoría en donde la ciencia y la religión, los gobiernos y los movimientos sociales, la razón y la superstición, se manifiestan como pares antagónicos que
pugnan por anularse mutuamente.
Antonio López López (Huesca, 1951) finalista del Premi d’assaig Josep Vallverdú 1992, ganador del IV Premi Batec a la renovació i innovació educatives,
2000.
Editorial Milenio - Col. Narrativa - ISBN: 978-84-9743-890-2 - PVP: 18 €
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Jocs Florals de Cerdanya

Premi Vila de Puigcerdà

Premi Guillem de Belibasta

Diversos autors
Recull dels treballs guanyadors i finalistes dels Jocs Florals de Cerdanya que es celebren a la població d’Alp, corresponents a l’any 2019. Hi surten publicats els treballs
guardonats tant en l’apartat de prosa com en poesia. L’ajuntament d’Alp vol premiar
amb aquest guardó, sobretot, als escriptors més novells de l’àmbit pirinenc, encara
que hi participen escriptor de totes les edats.
Edicions Salòria - Col. Jocs Florals d’Alp - PVP: 9 €

Diversos autors
Amb talons d’agulla fina, camps a través, de Lourdes Cazorla i Puig, Roser d’Or, és el
relat guanyador del XXIV Premi Literari Vila de Puigcerdà. I Eva Peregrí i Margeli ha
obtingut el Roser d’Argent amb la narració Crònica d’una mort callada. Els tres treballs
finalistes de l’edició de 2019 han estat: Una nota per a Lady Gaga, de Núria Boltà i
Vilaró, El silenci del capvespre, de Mercè Caselles i Lucas, i Que tal?, de Manuel Roig i
Abad. El jurat va estar format per Joana Ampuy, Àngels Terrones, M. Àngels Piguillem,
Enric Quílez i Sandra Adam.
Impremta Maideu - Edita Ajuntament de Puigcerdà - PVP: 10 €
Diversos autors
El cant de les sirenes i altres narracions és la publicació que recull els quatre treballs
guanyadors del V Premi Guillem de Belibasta que es convoca l’Associació Festiva
i Cultural de Tragó. Els relats estan signats per Joan Constans i Aubert, M. Dolors
Puig-Alsina Mas, David Gálvez Casellas i Manuel Roig Abad.
Edicions Salòria - Col. Guillem de Belibasta - ISBN: 978-84-120717-0-2 - PVP: 14 €

Premi Fiter i Rossell

Joaquim Brustenga
Aquesta novel·la ens descobreix els secrets inconfessables d’una familia acomodada de
Vilanova i la Geltrú, descendent d’un indià que a començaments del segle XIX comerciava amb Cuba, exportant vins i destil·lats i important cotó i sucre. El darrer descendent,
en Lluís Ginebró, descobrirà a l’Havana la veritable activitat de l’avantpassat.
Joaquim Brustenga (Vallès Oriental, 1951) és advocat, escriptor i poeta visual. El 2018
va guanyar el Premi de novel·la curta Manuel Cerqueda Escaler amb Deu minuts i el
2019 va aconseguir el Premi de novel·la Fiter i Rossell amb L’ombra del capità.
Pagès Editors - Col. Lo Marraco - ISBN: 978-84-1303-185-9 - PVP:

Premi Sant Carles Borromeu

Albert Ginestà
Un bisbe i una talla romànica, un full trobat amb un text indesxifrable, el poder de
manipulació dels mitjans de comunicació, una pintora en hores baixes, un relat escrit en forma de dibuix d’Escher, alienígenes que potser no ho són tant i la tercera
llei de Newton, són alguns dels temes dels relats que l’autor ens presenta agrupats
sota el títol genèric [I.Reals]. Escrits amb un estil narratiu arriscat, cinematogràfic
i d’actualitat, tenen l’habilitat de passar per diferents gèneres, com el criminal, el
fantàstic o la reflexió metafísica.
Pagès Editors - Col. Lo Marraco - ISBN: 978-84-1303-088-3 - PVP: 18 €
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Petits habitants dels boscos del Pirineu

Carpeta amb 3 mapes a escala 1:25.000. Ruta lineal per etapes que va de Roses
a Albanyà, 121 km (desnivell de pujada 5.379 m i 5.204 m de baixada). Passa pels
quatre refugis del Centre Excursionista Empordanès (refugi Coll de Banyuls, refugi
Forn de Calç, refugi les Salines i refugi Bassegoda).
Es pot fer a peu i en BTT.
Editorial Piolet - ISBN: 978-84-120201-6-8 - PVP: 15 €

Diversos autors
Petits habitants dels boscos del Pirineu és una obra il·lustrada pels alumnes de l’Escola
Municipal d’Arts de la Seu d’Urgell que compta amb la coordinació de Josepa Travé,
directora de l’escola. La guia està pensada per treballar-la a les escoles pirinenques.
La publicació compta amb la col·laboració i la participació dels alumnes de l’Escola
Municipal d’Arts de la Seu d’Urgell que són els encarregats de fer les il·lustracions i
participar en la recerca de la informació que les acompanya.
Edicions Salòria - Col. Boscart - ISBN: 978-84-120090-4-0 - PVP: 15 €
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324 pàg. 12,5x17 cm

Carpeta. 12x21 cm

Ruta dels 4 refugis de la Tramuntana. De Roses a Albanyà.
Alt Empordà

Carpeta amb dos mapes. Un a escala 1:20.000 i l’altre una ampliació de la zona del
Congost de Mont-rebei a escala 1:15.000.
L’Editorial Piolet completa amb aquesta darrera publicació la trilogia dels Montsecs
a escala 1:20.000: Montsec de l’Estall (Osca, Aragó), Montsec d’Ares i Montsec de
Rúbies (Catalunya).
Editorial Piolet - ISBN 978-84-120201-4-4 - PVP 15 €

Manel Figuera
Grimpar és màgic, un retorn als avantpassats llunyans, als homínids que es movien
amb les quatre extremitats. Quan s’ha de grimpar sembla que la distància entre el
fons de la vall i el pic assolit s’hagi incrementat. Només grimpant s’ateny la majoria
dels cims del Pirineu central, inclosos els mítics tresmils. Al Pirineu català n’hi ha pocs,
és veritat, però les grimpades es troben en tots els indrets, des de l’Albera i les serres
prepirinenques. En Manel Figuera n’ha fet una tria per obrir la serralada, divulgar indrets ignorats i donar a conèixer itineraris poc trepitjats, sempre amb el denominador
comú de la grimpada per arribar als cims.
Cossetània Edicions - Col. Azimut - ISBN: 978-84-9034-906-9 - PVP: 20 €

118 pàg. 15x24 cm

carpeta 12x21 cm

Montsec de l’Estall. Congost de Mont-rebei

Xavier Sudrià
Aquesta guia és una àmplia recopilació dels principals elements naturals, arquitectònics i turístics de les Valls d’Àneu, un conjunt de valls modelades per les glaceres
quaternàries que les solcaven, que s’encaixen entre els elevats massissos granítics
de 2.000 a 3.000 metres d’altitud. Xavier Sudrià és un dels autors que més ha investigat sobre la història del Pallars. Aquesta és, sens dubte, la seva proposta més
original amb la composició de les 25 rutes (amb pòrtic de Ferran Rella) que posen al
descobert aquest racó, situat en el cor mateix del Pirineu històric, social i econòmic.
Edicions Salòria - Col.Guies Xafatolls - ISBN: 978-84-120090-7-1 - PVP: 18 €

50 grimpades fàcils pel Pirineu català

Santuaris i ermites de muntanya

104 pàg. 21,6x27,9 cm

300 pàg. 13x21 cm

Les valls d’Àneu

Enric Orús
Aquesta publicació vol ser un company de viatge per als amants de la natura i per a
tots aquells que voleu descobrir el medi rural del país. Escrita des d’un vessant pràctic i entenedor, amb claus de classificació, descripcions i imatges adients, us acompanyarà en les vostres excursions i sortides de camp. Enric Orús és un excursionista,
gran aficionat de la botànica i un expert coneixedor del món dels arbres. Ha publicat
diverses obres centrades en els arbres del Pirineu i, en aquest cas, amplia la descripció dels arbres de la Cerdanya amb 12 rutes botàniques i culturals per la comarca.
Edicions Salòria. - Col. Camps a Través - ISBN: 978-84-120090-6-4 - PVP: 8,95 €

LLIBRES DEL PIRINEU NATURA

Mountain Texture. The Pyrenees from the Sky

104 pàg. 21,6x27,9 cm

104 pàg. 13x21 cm

Arbres de la Cerdanya i el Capcir

130 pàg. 13,5,5x20 cm

LLIBRES DEL PIRINEU NATURA

Volando sobre las cumbres. Una avioneta antigua conquista los tresmiles de los Pirineos

Alfons Brosel
Recull de 20 itineraris als santuaris i ermites més significatius de Catalunya. Els recorreguts 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, que
ens duen a les ermites més enlairades del nostre territori. 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 €

Garret Fisher
Als comandaments d’un avió antic de 1949 amb base a la Cerdanya, l’autor ha volat per tots els sectors dels Pirineus espanyols, catalans, francesos i d’Andorra tot
prenent una gran quantitat de fotos de textures magnífiques. Amb 205 imatges, el
llibre conté perspectives inèdites de la serralada, incloent-hi boscos, pobles, carreteres, neu i paisatges pastorívols, esportius i salvatges. Idioma: anglès.
Tenmile Publishing LLC - ISBN: 9781688925137
PVP: 17 EUR (sense IVA, preu aproximat)

Garret Fisher
Als comandament d’un avió antic de 1949 amb base a la Cerdanya, Garrett Fisher ha
volat a tots els cims de la llista de muntanyes de 3.000 metres o més, tot prenent fotografies magnífiques de cadascun. Les fotos estan organitzades amb mapes detallats
de cada cim. Libre molt útil per als aficionats a la muntanya i també per als que que
aprecien la bellesa dels Pirineus. Idioma: castellà.
Garrett Fisher, amb un avió no gaire equipat, ha acumulat una enorme colecció de
fotos aèries amb magnífiques imatges de llocs perillosos, agrestes i salvatges. Porta
publicats 15 llibres. Per saber-ne més: www.garrettfisher.me
Tenmile Publishing LLC - ISBN: 9781088496930 - PVP 17: € (sense IVA)
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Quan la Pirene arriba al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
amb la seva família i amics, un fet totalment imprevisible els impedeix visitar
el Parc. Alhora que un equip d’experts intenta resoldre l’entrellat dels estanys
encantats, un joc inesperat porta als protagonistes d’aquest conte a endinsarse en un dels indrets més bells de Catalunya.
Montse Subirana Malaret es directora i escriptora de la col·lecció Contes de
comtes (Arola Editors) i ha publicat altres obres de diferents gèneres.
Arola Editors - ISBN: 978-84-121631-5-5 - PVP 17€

36 pàg.. 21x21 cm

L’estalactita ploramiques

En una cova profunda i fosca, molt fosca, hi viu una estalactita. No sap per què,
però no pot parar mai de plorar, encara que estigui la mar de contenta! Fins i tot
ha provat de tancar els ulls ben fort perquè no en surtin més llàgrimes.
L’escriptora d’aquesta història és la periodista Sílvia Colomé, a qui li agrada
veure més enllà i deixar volar la imaginació per crear un món màgic on la
poesia sempre hi té una cadira per seure.
Les il·lustracions són de Delphine Labedan.
Edicions Salòria- Col. Pessigolles - ISBN: 978-84-121258-8-7 - PVP: 16 €

36 pàg. 21x21 cm

La Simitarra i les perles

Albert Galindo. Il·lustracions de Laura Pal
A les muntanyes del Pirineu hi passen sempre moltes coses. És un nou conte de
la col·lecció Petit Pirineu, concretament el número 16, d’una sèrie dedicada a
tradicions, llegendes i costums pirinenques. En aquest cas, s’explica la història
de dos gegants molt curiosos que hi ha a la Seu d’Urgell.
Albert Galindo s’autodefineix com un contista i un aficionat a les històries explicades en diferents formats. Laura Pal és dissenyadora gràfica i domina diferents
habilitats artístiques.
Edicions Salòria - Col. Petit Pirineu - ISBN: 978-84-120717-8-8 - PVP: 16 €

36 pàg. 21x21 cm

La vella de Romadriu

Pepita Clop. Il·lustracions d’Urgell Mestre
Romadriu, un poblet de conte, una lluna tafanera, una padrina valenta i decidida i un mes de març rabiüt i malcarat són els protagonistes d’aquesta història. Vols saber com s’acabarà tot aquest embolic? No t’ho perdis i comença
pel principi! No te’n penediràs!!
Pepita Clop va néixer a la Seu d’Urgell però té les arrels a Sendes, un poblet
de la vall de Castellbò. És mestra i ha publicat amb Edicions Salòria el llibre
Contes de la mare (2014) i el conte Les cabretes del Serrat Gros (2018).
Edicions Salòria - Col. Petit Pirineu - ISBN: 978-84-121847-2-3 - PVP: 16 €
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24 pàg. 14x14 cm

52 pàg. 22x22 cm

L’entrellat dels estanys encantats
Montse Subirana. Il·lustracions de Toni Serrano

Les flors de la muntanya

24 pàg. 14x14 cm

Mar Hurtado
Les pàgines del conte Aquests bolets estan sonats! guarden alguns dels bolets
més singulars del Pirineu i ens endinsen en una aventura intrèpida de la mà
del Marcel i el seu gos Murri. És el segon títol de la col·lecció Pirineu i Natura
dels contes Petit Pirineu.
Mar Hurtado és biòloga ambiental i una autèntica enamorada del Pirineu. La
idea de crear contes infantils de divulgació naturalista sorgeix de la combinació de tres grans passions: la il·lustració, la natura i l’educació.
Edicions Salòria - Col. Pirineu i Natura - ISBN: 978-84-120717-7-1 - PVP: 16 €

Les bestioles del camp

36 pàg. 21x21 cm

36 pàg. 21x21 cm

Aquests bolets estan sonats

LLIBRES DEL PIRINEU INFANTIL I JUVENIL

Les encantades de Toloriu

130 pàg. 17x17 cm

LLIBRES DEL PIRINEU INFANTIL I JUVENIL

Ocells

Les flors de la muntanya és el primer títol de la col·lecció Petits Exploradors,
una nova sèrie de llibres de Salòria dedicats als primers lectors amb l’objectiu
de fer-los créixer l’amor per la natura.
Teresa Campos és una il·lustradora i escriptora d’obres infantils que des de
Barcelona projecta la seva estima per la natura i especialment pel Pirineu.
Edicions Salòria - Col. Petits Exploradors
ISBN: 978-84-120717-9-5 - PVP: 7,95 €

Les bestioles del camp és el segon títol de la col·lecció Petits Exploradors, una
nova sèrie de llibres de Salòria dedicats als primers lectors amb l’objectiu de
fer-los créixer l’amor per la natura.
Teresa Campos és una il·lustradora i escriptora d’obres infantils que des de
Barcelona projecta la seva estima per la natura i especialment pel Pirineu.
Edicions Salòria - Col. Petits Exploradors
ISBN: 978-84-121258-0-1 - PVP: 7,95 €

Isidre Domenjó. Il·lustracions de Carme Invernon
L’Hug acaba de fer 16 anys i creu que ja és prou gran per explorar tot sol el
misteri de la cova de les Encantades. L’expedició té el seu risc, però el tresor
que en pot treure bé val la pena. Tanmateix, les coses no surten pas com
ell es pensava... Després de l’èxit de La gallines d’Aristot (Edicions Salòria,
2018), Carme Invernon i Isidre Domenjó salten a l’altre costat de Segre i, sense moure’s del Baridà, ens ofereixen una divertida versió de la llegenda de la
cova de les Encantades de Toloriu.
Ed. Salòria - Col. Petit Pirineu - ISBN: 978-84-121258-9-4 - PVP: 15 €

Dani Gómez
Llibre informatiu adreçat al públic infantil, rimat i profusament il·lustrat que presenta més de trenta ocells. Explica les característiques i dades més curioses amb
bon humor i en forma de rodolí. D’aquesta manera facilita la lectura als infants
i els ajuda a recordar allò que han après. Ocells convida els nens i les nenes a
observar la natura amb atenció, descobrint-ne els habitants més petits.
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.
Edicions Salòria - Col. Animalades - ISBN: 978-84-120090-5-7 - PVP: 18 €

Llibres del Pirineu

també per als més petits de la casa
Conèixer l’entorn més proper és el primer pas per aprendre a valorar-lo
13

Teresa Colom
En un futur on la humanitat s’ha hagut de reorganitzar per sobreviure després d’una
catàstrofe ecològica, comprar la immortalitat és possible, traspassant la consciència
de la persona a un sistema informàtic en morir. Laura Verns decideix que, un cop
morta, tindrà una d’aquestes «vides de continuació» per temps indefinit, però vint
anys després del seu decés físic, alguna cosa amenaça la seva vida.
Teresa Colom (La Seu d’Urgell, 1973). Ha publicat cinc poemaris. El llibre de relats
La senyoreta Keaton i altres bèsties (Empúries, 2015) s’ha traduït al castellà (2018),
al francès (2020) i i s’està traduint al mandarí.”
Editorial Empúries - Col. Empúries Narrativa - ISBN: - PVP: 17 €
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486 pàg. 24,5x33 cm

Consciència

Ramon Besora. Il·lustracions d’Àfrica Fanlo
Diu Gabriel Janer Manila: Ramon Besora ha fet una llarga caminada fins a arribar
a aquest poemari lluminós i tendre: Laberint roig. Primer fou el mestre entossudit
d’encomanar als seus alumnes l’emoció de la poesia, llavors fou el mestratge del seu
gran amic Miquel Martí Pol. D’ell va aprendre la feina d’esprémer les paraules a fi
d’extreure’n tota la seva essència, fins al poeta actual, capaç d’oferir-nos un conjunt
de poemes exquisits: concentren en un mínim molt ben triat de paraules i versos la
vida i els seus múltiples matisos.
Editorial Barcanova - ISBN: 978-84-489-5191-7 - PVP: 14 €

96 pàg. 6x21 cm

48 pàg. 21,5x23 cm

Laberint roig

Vicenç Llorca
La frase immutable és una antologia d’una seixantena de poemes pertanyents als deu
títols que l’autor ha publicat fins ara, alhora que ofereix també les respectives traduccions al castellà elaborades per traductors de prestigi.
Vicenç Llorca (1965) té una trentena de llibres publicats entre poesia, assaig i novel·la.
És un dels autors centrals de la poesia catalana contemporània.
Cossetània edicions - Col. Quaderns de la Font del Cargol - ISBN: 978-84-9034-840-6
PVP 15 €

Era revolucion verticau

192 pàg. 15x22 cm

196 pàg. 15x23 cm

La frase immutable. Poemes escollits (1987-2019)

Manel Gibert Vallès
Al sol que bat la penya culmina el curs anual de haikus que encetà A l’ombra del solstici.
Allà, les experiències se situaven a la tardor i a l’hivern; aquí, l’enumeració d’instants
sublims travessa la primavera i l’estiu. Els dos reculls són seccions distintes d’una sèrie
circular unitària. S’hi apleguen peces ordenades en funció de la successió temporal,
observacions circumscrites a l’àmbit geogràfic de la vall de la Valira del Nord.
Manel Gibert Vallès és llicenciat en Filosofia, professor de llengua i literatura i autor
dels poemaris Quadern d’Arans, Blaus a la deriva i A l’ombra del solstici (Ed. Andorra)
Editorial Andorra - Col. Poesia Hedra - ISBN 978-99920-75-19-7 - PVP: 15 €

Aran. Istòria gràfica

Ereus dera tèrra

240 pàg. 15x24 cm

104 pàg. 13,5x20 cm

Al sol que bat la penya

Eva Arasa. Il·lustracions d’Assumpta Arasa
Les oliveres i altres paisatges és una obra poètica amb tota la sensibilitat i l’estima
per la terra que tenen les dues autores: l’Eva Arasa amb la seva poesia íntima i reflexiva i l’Assumpta amb les seves pintures realistes i inspiradores de colors suaus.
Eva Arasa és polifacètica, professora, periodista i poeta, domina el llenguatge i tracta la poesia amb naturalitat i respecte; l’Assumpta Arasa s’endinsa en els colors de
la terra i s’apropa a la realitat amb una visió singular i propera.
Edicions Salòria - Col. Posella - ISBN: 978-84-121847-0-9 - PVP: 18 €

LLIBRES EN ARANÈS

Matilda

196 pàg. 15x23 cm

60 pàg. 21x13 cm

Les oliveres i altres paisatges

208 pàg. 15x24 cm

ALTRES NOVETATS D’AUTORS PIRINENCS POESIA/NARRATIVA

Condes de Bossòst

Diversos autors
100 ans d’istòria. Calerie massa planes e libres entà expressar damb era paraula
escrita tot çò que vedem enes imatges d’aguest libre, qu’era Fondacion Musèu Etnologic met enes nòstes mans e dauant des nòsti uelhs. Ei vertat çò que se ditz: Ua
imatge vau mès que mil paraules. Ei ua publicacion, memòria collectiva, entà aué e
entà deman, ja que permeterà as que vieràn darrèr de nosati, conéisher eth passat
coma ua anèra entath futur. I figuren toti es pòbles dera Val d’Aran. Aguest libre a
de servir entà preservar era memòria istorica deth nòste país.
Pagès Editors - Col. Visió - ISBN: 978-84-9975-566-3 - PVP: 40 €

Ngugi wa Thiong’o
Era revolucion verticau ei ua faula africana d’estil classic escrita en kikuiu e revirada en
mès de ueitanta lengües de tot eth mon. Ei un aumenatge ara tradicion dera literatura
orau e d’aqueth magic moment partatjat que se da en tot liéger tàs auti. Eth conte
explique era formacion deth còs uman coma ua discussion entre es sues parts. Braci
e cames voleràn mostrar que son es mès importanti en ua competicion qu’aurà coma
testimònis a toti es animau. Es animaus les preneràn per pècs, e es autes parts deth
còs i voleràn intervier.
Pagès Editors - Col. Garona Vària Nº6 - ISBN: 978-84-1303-066-1- PVP: 15,00 €

Francés Boya
Un libre tà abordar es debats claus des territòris de montanha e en especiau d’Aran
coma un país singular. Er autor abòrde es rèptes de futur d’aguest espaci geografic damb
ua guardada prigonda e transversau sus es problèmes de mès rabiosa actualitat coma
eth cambi climatic, era despoblacion o er impacte dera economia globalizada enes economies de montanha. Aguest libre supòse tanben ua introspeccion ena experiéncia vitau deth pròpi autor que hè un interessant exercici de memòria personau e col·lectiva.
Francés Boya Alòs, ei autor de diuèrses publicacions relacionades damb era montanha e era Val d’Aran.
Pagès Editors - Col. Garona Estudis - ISBN: 978-84-1303-082-1- PVP: 18,00 €
Roald Dahl
Matilda ei u amainada plan degordida, intelligenta e damb ua gran sensibilitat.
Abans de complir es cinc ans, Matilda ja s’a liejut toti es libres infantils dera bibliotèca e a mès a liejut a grani autors dera literatura universau. Matildda descubrirà es
extraordinaris poders psiquics que non sabie qu’auie.
Roald Dahl (1916-1990) siguec un novelista, condaire, poèta e guionista gallés
d’ascendéncia norvegiana.
Pagès editors - Col. Garona Clàssics - ISBN: 978-84-1303-180-4

És un recull de dos contes relacionats amb el poble de Bossòst: Ua chuqueta entà un
auet i Montanhes d’Aran. Es tracta del primer conte en aranès publicat per Salòria.
Els textos i les il·lustracions estan fets per Tània Sánchez i Marta Peremiquel, dues professores de l’escola de Bossòst que han implicat tot el seu alumnat en el projecte per tal
d’aprendre i ensenyar com es fa un conte.
Edicions Salòria - Col·lecció: Sarauet - ISBN: 978-84-120717-5-7 - PVP: 15 €
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ALTRES NOVETATS D’AUTORS I EDITORIALS ASSOCIATS A LLIBRE DEL PIRINEU

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

Appletow
David Marín
Appletown torna a ser un lloc perillós. El detectiu Johnny Pelegrí retorna, apareix un cadàver al canal
Segarra-Garrigues el dia de la seva
inauguració i arribada d’una misteriosa poetessa. David Marín (Barcelona, 1974) fa un particular homenatge al gènere
negre més clàssic.
Pagès Editors - Col. Lo Marraco Negre - PVP: 15,50 €

De la poma a la pantalla
Marta Roqueta-Fernández
Un llibre que explora què vol dir estimar,
enamorar- se, desitjar i viure el sexe en
una època en què els ordinadors, els
mòbils i les tauletes influeixen com ens
veiem a nosaltres mateixos i com interpretem la resta del món. Marta RoquetaFernàndez (Barcelona, 1988) és una periodista i investigadora especialitzada en feminisme.
Pagès Editors - Col. Nandibú - PVP: 12 €

Elogi del tres
Marialba Revés
Fiona Roncatto, pintora madura i escriptora d’àmbit internacional, enviuda d’un riquíssim col·leccionista d’art
a Gènova. Al nucli d’una cruïlla gens
creativa, Fiona gira el timó de la seva
tediosa vida. Marialba Revés (Lleida,
1958) va estudiar magisteri a Lleida i pedagogia a la
UAB.
Pagès Editors - Col. Proses - PVP: 13 €

Històries d’exili
Joseph Roth
Quatre novel·les breus escrites durant
la primera fase de l’exili de Joseph Roth
(Àustria) un dels escriptors europeus
més reconeguts del segle XX, davant
l’ascens imparable del nazisme. Traduïts directament de l’alemany, el lector hi trobarà el ritme i talent narratiu del gran Roth i
la repressió i la intolerància de totes les històries d’exili.
Pagès Editors - Col. Lo Marraco - PVP: 19 €

Breu història dels castells i la
muixeranga als Països Catalans
Jordi Bertran
El llibre segueix els homes valencians
que entre els segles XVII i XIX van exportar la muixeranga a territoris on
la revolucionaren tècnicament. Des
de 2010 els castells són Patrimoni
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO i des de
2011, la muixeranga.
Pagès Editors - Col. DivÈrsia.cat - PVP: 16 €

Del procés a la revolta
Eduard Ballesté i Albert Mercadé
Testimonis del Martí, la Xènia, la Júlia
i el Pau. Eduard Ballesté Isern (1988)
és Graduat en Geografia i Doctor en
Antropologia Social per la Universitat
de Lleida. Albert Mercadé (1988) és
Llicenciat en Periodisme i Enginyer en Telecomunicacions, Màster en Comunicació social i estudis de doctorat.
Pagès Editors - Col. Visió - PVP: 16 €

Emboscada
Amadeu Vidal i Bonafont
És el moment catàrtic cap on ens
mena la poesia de l’Amadeu Vidal i
Bonafont (Barcelona, 1973), després
de fer-nos viure sentiments tan diversos provocats per la pèrdua de la
persona estimada a la qual li devem
la vida, de fer-nos sentir indefensos, revoltats, xuclats
pel temps... XXIII Premi de poesia Màrius Torres, 2018.
Pagès Editors - Col. La Suda - PVP: 11 €

Inventari: La música folk als Països
Catalans, del franquisme al
Tradicionàrius
Ferran Riera
Tracta la recuperació i divulgació de
la música, la cançó, la dansa i els instruments tradicionals arreu dels Països Catalans des de mitjans dels anys
1960. Ferran Riera (Barcelona, 1957) ha treballat a la
ràdio, la premsa, la televisió i internet.
Pagès Editors - Col. Guimet - PVP: 22 €

Breu història de la llengua als
Països Catalans
Bernat Joan i Esperança Marí
La història de la llengua catalana, des
dels orígens fins a l’actualitat. Bernat
Joan (Eivissa, 1960) és doctor en Filologia Catalana i Sociolingüista, Catedràtic
de Llengua Catalana i professor associat
de la UIB i Esperança Marí (Formentera, 1959) és Llicenciada en Filologia Catalana i en Filologia Hispànica.
Pagès Editors - Col. DivÈrsia.cat - PVP: 16 €

El dinovè protocol
Àlvar Valls
El dinovè protocol és una novel·la ucrònica centrada en el procés català cap a
la independència, que descriu una realitat alternativa a partir del supòsit que
el 27 d’octubre de 2017, després de la
declaració d’independència feta pel Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat hagués
fet efectiva la República Catalana.
Voliana Edicions - Col. Voliac- PVP: 18 €

En Miquelet i la diada de Sant Jordi
Joaquim Carbó. Il.: Montse Tobella
És un conte molt senzill, amb predomini de les il·lustracions sobre un text
molt entenedor sobre la interpretació força original i curiosa en una
escola de la llegenda de Sant Jordi.
La princesa salva el drac. És tan bufó! Joaquim Carbó.
L’autor, amb gairebé cent títols publicats de llibres per
a infants, nois i noies, continua la sèrie d’en Miquelet.
Editorial Baula - Col. Capsa de contes - PVP. 8 €

Jo acuso
Benet Salellas
Explica tretze processos de la història
judicial contemporània introduint el
dret d’excepcionalitat i la utilització de
la justícia per eliminar els adversaris polítics, posant el focus en l’Estat espanyol
avui. Salellas (Girona, 1977) exerceix
com a advocat en l’àmbit penal, defensant persones represàlies pel sistema polític i el sistema econòmic.
Pagès Editors - Col. Argent Viu - PVP: 13 €

Boca de tauró
Paula Bombara
La Sofi no vol que li caiguin les dents.
Gràcies a la Valeria, la mestra, i a les
històries que sent a classe, la Sofi
veurà que créixer també pot ser una
manera de renovar el somriure. Paula
Bombara (Buenos Aires, Argentina)
ha guanyat diversos premis i ha viatjat per molts països gràcies als seus llibres.
Pagès Editors - Col. Nandibú - PVP: 8,95 €

El majordom d’Eugeni d’Ors
Bernat Huguet
El majordom d’Eugeni d’Ors és una
reflexió sobre el procés de creació literària en forma de llibre de poemes.
Bernat Huguet s’endinsa en les peripècies de l’escriptor perifèric que escriu amb una llengua malferida enmig
d’una tradició fecunda capaç de generar enlluernadores rareses.
Voliana Edicions - Col. Poesia - PVP: 15 €

Generación 1974
Juan Cal
Amaia, joven militante de ETA, sola y con
una hija, vive en el Madrid de los estertores del franquismo oculta de la policía
y de sus antiguos compañeros. Franco
firma las penas de muerte de Puig Antich, militantes de ETA y del FRAP. Juan
Cal (Pontevedra, 1956) forma parte de la generación del
Calendario Juliano. Esta es su tercera novela.
Editorial Milenio - Col. Narrativa - PVP: 16 €

L’origen del pecat
Marta Alòs
Una novel·la negra rodona que consolida l’autora en aquest gènere amb
una trama en la que s’hi troben putes,
policies, polítics i periodistes. El mosso d’esquadra Roure torna a Lleida i
s’afegeix el món obscur de l’Església
catòlica. Marta Alòs i López (Lleida, 1960) és escriptora. Ha publicat més d’una quinzena de llibres.
Pagès Editors - Col. Lo Marraco Negre - PVP: 20 €

Camí de cavalls
Noemí Morral
A Camí de Cavalls Noemí Morral
ens acompanya pel camí antic
que encercla l’illa de Menorca,
a través dels seus versos i dibuixos. Una petita obra
d’art que, a cada passa, encomana la pau i la bellesa que desprèn l’illa al final de la temporada turística, quan els seus paisatges reposen i recuperen
l’essència perduda.
Voliana Edicions - Col. Poesia - PVP: 19,50 €

El nen que criava dracs
Andy Shepherd
En Thomas descobreix una planta vella
i estranya al fons del jardí de l’avi anomenada “fruita de drac”, i tindrà el seu
propi drac, en Fulgor. La seva vida es
tornarà molt divertida però imprevisible. Andy Shepherd (Cambridge) és una autora de literatura infantil que escriu històries per a infants a partir
de vuit anys i àlbums il·lustrats.
Pagès Editors - Col. Nandibú

Good bye, verdad
Joan García del Muro
La obra alerta sobre las consecuencias de la pérdida de sentido del concepto de verdad, convertido en una
de las mercancías del consumismo.
Joan García del Muro (Lleida, 1961),
filósofo, profesor y ensayista, recibió
el prestigioso premio Joan Fuster (2016) y el Premio
de Ensayo Josep Vallverdú (2017).
Editorial Milenio - Col. Ensayo - PVP: 18 €

La forma de les paraules
Sandra Freijomil
L’Oriol-nen ha de fer front a una notícia que trasbalsa sobtadament tota la
família. L’Oriol-adult ha de prendre una
decisió determinant, que no pot deslligar d’allò que va viure quan era nen.
Ambdós Oriols avancen a les palpentes
primer, però, a poc a poc, van posant ordre i claredat
als fets ocorreguts i que els aboquen a seguir endavant.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 16 €
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La independència (és) possible
Josep Maria Forné
L’autor afirma que la creació de Catalunya com a Estat sobirà és possible,
però no de qualsevol manera i no solament pel fet de voler-la. Heus aquí les
tesis més rellevants que s’hi defensen.
Josep Maria Forné és professor de filosofia i ha estat
president de la seu territorial d’Òmnium Cultural a Lleida - Ponent, del 1996 al 2014.
Pagès Editors - Col. Monografies - PVP: 16 €

Lletres de combat
Josep M. Quintana
Viatge literari a través dels corrents de
pensament que han reflexionat sobre
el fet religiós durant el darrer segle.
Josep M. Quintana, doctor en Filologia Romànica, llicenciat en Filosofia
i Lletres i en Dret, proposa un debat
intel·lectual entre dos germans de mirada i personalitat divergents: l’ortodòxia front l’alliberament.
Pagès Editors - Col. Lo Marraco- PVP: 22 €

Quinze bars
Miquel Àngel Mas
Cada poema-relat és atractiu, perquè
es tracta d’una rampellada estètica,
una epifania poètica que ens regala
en cada un d’aquests fragments literaris, 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.
Voliana Edicions - Col. Poesia - PVP: 15 €

Testament
Joaquim Carbó
Un escriptor vell deixa llegir a un amic
notes sobre les novel·les que ja no té
temps ni ganes d’escriure: neorealisme,
ucronia, novel·la històrica, costumisme
nostàlgic. Testament és l’obra més ambiciosa de Joaquim Carbó, autor d’Els
orangutans, Va com va i més d’un centenar de llibres per
a nois i noies: La casa sota la sorra, La colla dels deu...
Editorial Males Herbes - Col. Genèric - PVP: 21 €

La perla ardent
Jaume Ferrer Sancho
Hi ha il.lusions i desitjos que amb el
temps desapareixen, però n’hi ha
d’altres que resten a dins nostre i ens
guien com un far submergit, com una
perla ardent. Els contes d’aquest llibre
parlen de les dones i els homes que
amaguen a dins seu la perfecció del nacre. Primer
Premi Ciutat de Terrassa Anna Murià 2019 de contes.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 17 €

Pedagogia per a indígenes
Bernat Joan
Els microcontes s’inspiren, com en els
contes de Pere Calders, en algun fet real
que Bernat Joan “tuneja” per convertir-lo
en literatura. Reivindica el plaer crític obtingut a través de la creació literària. La
major part dels contes se centren en el
món de l’ensenyament. L’autor és professor de Secundària
a Eivissa i ha estat diputat del Parlament Europeu.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 16 €

Set de mal
Adam Majó
El llibre d’Adam Majó (Manresa,
1986), Llicenciat en Filologia Alemanya
i màster en Construcció i Representació d’Identitats Culturals, descriu
el feixisme del segle XXI i respon les
preguntes per poder conèixer-lo i derrotar-lo identificant les seves idees i valors en els nous nacionalpopulismes.
Pagès Editors - Col. Argent Viu - PVP: 17 €

Tot el que sap l’Alejandro
Andrés Pi Andreu
Tot el que sap l’Alejandro ja és un
clàssic de la literatura infantil llatinoamericana. Ple d’humor, de tendresa i
de fondària, narra la vida d’un nen de
vuit anys i mig que es cansa que els
adults li diguin que no sap res de la
vida. Andrés Pi Andreu (l’Havana, 1969) és escriptor,
pedagog i editor.
Pagès Editors - Col. Nandibú Singular - PVP: 15,00 €

La psiografia
Josep Penya
Una psicografia és un text suposadament dictat pels esperits. Com el que
el protagonista va heretar de l’avi i
que va tancar dins d’una capsa durant
28 anys. Més enllà de la ficció que
conté aquesta psicografia de la seva
lectura se’n desprèn el funcionament del món espiritual, que interacciona amb la vida terrenal.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 16,20 €

Petit Diccionari de la Felicitat
Esteve Mach
La felicitat és aquí. Tan a prop, que és
dintre nostre, ara mateix. Ben oculta,
això sí, per problemes, per records
i per sentiments negatius —inconscients els més poderosos— relatius al
treball, als fills, als pares, a la religió, a
l’autoestima, als defectes, a la solitud, a la culpabilitat,
a una crisi, etc.
Voliana Edicions - Col. Entrevol - PVP: 16 €

T’escolto, Samsó
Núria Castellseguer
Fèlix Samsó, psiquiatre infantil d’un
hospital comarcal, viu una vida solitària, però feliç. Però se li complica tot
en poc temps: coneix la Gina, una pacient trastornada adulta de l’hospital
i coneix el Roc, un nen abandonat de
qui fa de metge.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 17 €

Tu no ets la teva selfi
Liliana Arroyo
Aquest llibre conté 9 càpsules dedicades
a l’ego, el postureig i el FOMO, l’afany de
col·leccionar amics i la polarització, les
apps de la seducció, la dimensió anònima, l’empatx de continguts o la procastinació. Liliana Arroyo Moliner (Barcelona, 1985) és doctora en Sociologia i especialista en
innovació social digital.
Pagès Editors - Col. Lo Marraco - PVP: 19 €

La revolta de Cramòvia
i altres contes
David Vila
Contes de revoltes utòpiques, contes de l’obaga. microcontes de quan
l’amor és un tren sense vies. Contes
de revoltes tangibles. I sí, la revolta de
Cramòvia, la història d’un país potser
imaginari. David Vila ha publicat a Voliana: Verba,
non facta i Roba estesa.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 15 €

Protocol M. L’afer Comorera
Ramon Breu
Novel·la que narra el retorn de Joan
Comorera a Barcelona des de l’exili, el
dirigent del PSUC que defensava el dret
d’autodeterminació i la independència
del seu partit enfront dels comunistes
espanyols i l’espanyolisme i estalinisme.
La detenció i el Consell de Guerra de 1957 ens retorna
imatges actuals que ja crèiem arxivades definitivament.
Voliana Edicions - Col. Voliac - PVP: 16,70 €

Tan sols viure
Sara Montesinos i Martí Albesa
Recopilació de deu testimonis dels
viatges i trajectòries dels processos
migratoris de milers de joves que arriben a pobles i ciutats sense referents
familiars perseguint un somni i el dret
a viure. Els autors treballen en diferents punts fronterers d’entrada a Europa recollint
històries dels processos migratoris.
Pagès Editors - Col. Nandibú Hortizons - PVP: 12 €

Vida de riera
Emili Amargant
L’autor volia ser Claudio Magris i escriure un llibre com El Danubi (1986)
i va pensar en un llibre similar remuntant la Riera d’Argentona, revisitant l’opuscle d’en Carreras i Candi
Els orígens de la Riera d’Argentona
(1904). Un llibre farcit de redescobertes, converses,
reflexions i històries.
Voliana Edicions - Col. Memòria - PVP: 17 €

La saviesa d’escoltar-se
Francesc Torralba
L’objectiu d’aquest llibre consisteix,
essencialment, en reflexionar sobre les condicions de possibilitat de
diàleg entre les tradicions religioses i
espirituals de diferent naturalesa. Recull les ponències dictades en el Seminari organitzat per la Càtedra de Pensament Cristià
del Bisbat d’Urgell el 2018 a Sant Julià de Lòria.
Pagès Editors - Col. Argent Viu- PVP: 16 €

Quin joc més bèstia!
Joaquim Carbó
Una tria, diguem-ne una antologia, entre els centenars de narracions i contes
publicats per Joaquim Carbó a la revista
Cavall Fort i en altres indrets, al costat
d’altres d’inèdits escrits expressament
per a aquest volum.
Editorial Comanegra - PVP: 16 €
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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

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

