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BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DE L’ASSOCIACIÓ LLIBRE DEL PIRINEU l NÚM. 1 l JULIOL-AGOST 2018

Us presentem el primer nú-
mero de l’antígraf, el butlletí 
electrònic que, amb periodi-
citat bimensual, editarà l’As-
sociació Llibre del Pirineu, 
entitat sense ànim de lucre 
que aplega escriptors, edi-
tors, llibreters, il·lustradors, 
arxivers, bibliotecaris, im-
pressors i lectors dels terri-
toris de muntanya. L’objectiu 
preferent, tant de l’associació 
com del mateix butlletí, és 
donar visibilitat als llibres que 
tenen el Pirineu com a marc 
de referència, la major part 
dels quals els escriuen au-
tors locals i els publiquen edi-
tors també d’aquí. Des que 
es va crear el 2010, l’entitat 
publica cada any un catàleg 
de novetats, és present a fi-
res del sector i participa en 
l’organització de presenta-
cions literàries. Ara, amb el 
butlletí que teniu en pantalla 
—i que podeu reenviar a qui 
vulgueu—, fem un pas més 
en la divulgació dels llibres 
del Pirineu.

EDITORIAL AGENDAACTUALITAT

QUI ÉS QUI CRÍTICA

NÚRIA GARCIA QUERA
Si en voleu saber més, 
de l’escriptora pallaresa, 
cliqueu aquí

La junta directiva sorgida 
de l’assemblea general
El passat 4 de maig, l’assemblea general de l’Associació va rati-
ficar l’única candidatura presentada a les eleccions a la junta di-
rectiva. L’equip està format per Isidre Domenjó (president), Alfred 
Pérez-Bastardas (vicepresident), Enric Quílez (secretari), Mar-
cel·lí Pascual (tresorer) i Núria Boltà, Alfons Brosel, Manel Figuera 
i Joan Graell com a vocals. La nova junta es proposa continuar 
treballant en la promoció dels llibres i els autors pirinencs, amb 
diverses iniciatives que aniran prenent forma els pròxims mesos i 
de les quals us mantindrem puntualment informats. Estem oberts 
a tots els suggeriments, propostes i queixes que ens vulgueu fer 
arribar. Tots i totes som Llibre del Pirineu!

A l’ombra 
del solstici
Manel Gibert.
Il·lustracions. 
de Sergi Mas.
Editorial Andorra.
Andorra la Vella, 2017

Des d’aquí, podeu 
accedir a la crítica de 
Pere Martí a El Punt 
Avui

12 de juliol. 20.00 h 
Arxiu Comarcal de l’Alt 
Urgell. La Seu d’Urgell 
Presentació del llibre 
El Pallars Jussà, el 
gran mar geològic 
de Joan Obiols

2 d’agost 
Tragó. 22.00 h 
Lliurament del premi 
Guillem de Belibasta

4 i 5 d’agost 
Das i Bourg-Madame 
II Fira Literària 
Transfronterera

11 i 12 d’agost
Puigcerdà 
Pl. Herois - Pl. Cabrinetty
Exposició i venda de 
llibres del Pirineu

1 i 2 de setembre
Organyà. Centre històric
Fira del Llibre del Piri-
neu

Matar Franco de llibre en llibre
Estamariu va acollir, el passat 
30 de juny, l’acte literari “Ma-
tar Franco de llibre en llibre”. 
Albert Villaró, Joan-Lluís Lluís 
i Xavier Antich, que actuava 
com a introductor i moderador, 
van endinsar el públic en les 
interioritats de dues ucronies, 
publicades aquest mateix any, 
que des de punts de vista i es-

tils diferents, tracten l’assassinat del general Franco: Jo soc aquell 
que va matar Franco, de Joan-Lluís Lluís (Proa, premi Sant Jordi 
2018) i El Sindicat de l’Oblit, d’Albert Villaró (Columna).

Premi i nou llibre de Maria Rius

La il·lustradora Maria Rius, col·laboradora activa de l’Associació Lli-
bre del Pirineu, ha estat la primera guanyadora del nou premi que 
porta el seu nom i que, cada any, guardonarà la trajectòria profes-
sional d’una persona del món de la il·lustració. El premi el promouen 
diverses entitats i llibreries. Alhora, Maria Rius, afincada des de fa 
molts anys a Bolvir, acaba de publicar amb Edicions Salòria el llibre 
Les finestres de la Maria, amb edició i text de Joaquim Noguero.

(*)

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

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/1315943-un-cant-a-la-natura.html
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/index-d-autors/item/garcia-i-quera-nuria
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Us voleu fer socis de l’Associació Llibre del Pirineu? Cliqueu 
aquí per accedir a la butlleta d’inscripció

Voleu rebre gratuïtament el butlletí L’ANTÍGRAF al vostre 
compte de correu electrònic? Cliqueu aquí

fargar
v tr Posar-se la roba bé. 
Derivat: malfargat -ada, dit 
d’aquella persona malgirba-
da en el vestir, que tot li cau 
o li penja.
(1) “Malfargat”: Mal girbat, 
disposat de mala manera 
(Ross., Pallars, Ribagorça”
(2) “Fargar-se: vestir-se bé, 
ficar-se bé la camisa”.

Aïna. Vocabulari temà-
tic del dialècte pallarès. 
Diversos autors. Grup 
d’Estudis de Llengua i 
Literatura de Ponent i del 
Pirineu. Lleida, 2007

Ha mort 
Carme Peris
El passat 25 de maig va 
morir de manera sobtada, 
mentre dormia, la il·lustra-
dora Carme Peris. Nascu-
da a Barcelona el 1941, va 
estudiar a l’Escola Massa-
na i s’havia especialitzat 
en il·lustració de llibre in-
fantil, gènere en el qual va 
debutar l’any 1979. Havia 
col·laborat amb Llibre del 
Pirineu il·lustrant la porta-
da del catàleg de l’Asso-
ciació l’any 2012. Reposa 
en pau, Carme.

Premis literaris del Pirineu 
amb convocatòria oberta a 
data 6 d’agost:

XXV Premi 
Vent de Port
Modalitat: Narrativa 
Convoca: La Casa del Sol 
Naixent, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de 
Tremp 
Lloc de presentació:  
La Casa del Sol Naixent 
Adreça: Apartat de correus 
núm. 10 
Codi postal: 25620 
Municipi on es fa el lliura-
ment: Tremp 
Comarca: Pallars Jussà 
Termini: 11 de setembre 
de 2018 
Cliqueu aquí per accedir a 
les bases del premi.

EL MOT PIRINENC

EN EL RECORD

ELS PREMIS

EL CATÀLEGNOVETATS PIRINENQUES

Alt Urgell. 17 excursions a peu
Alfons Brosel i Jordà 
Cossetània Edicions. Col·lecció Azimut Comarcal 
120 pàg. 12x22,5 cm. PVP: 12,30 €

Les 17 excursions ressenyades en aquest llibre us perme-
tran conèixer els racons més significatius de l’Alt Urgell, la 
segona comarca més gran de Catalunya. La seva pecu-
liar ubicació, que abraça des de les muntanyes del sector 
pirinenc proper a Andorra i la Cerdanya fins a les zones 
més planeres que envolten el pantà de Rialp, li confereixen 
unes particularitats úniques. Així, podreu triar entre efec-
tuar ascensions als pics més alts de la comarca, com ara 
el Salòria o el Monturull, o fer caminades als turons calcaris 
situats més al sud, com el Coscollet o el Turp.

Vacances de xics
Pilar Burgués 
Editorial Andorra. Col·lecció Narrativa 
120 pàg. 12x18,5 cm. PVP: 18 €

«Explico a la mare que estic escrivint uns relats nous, que 
tracten de “quan era petita” i que vull demanar-li alguns 
detalls de la nostra família. Observo com, a poc a poc, li 
canvien les faccions mentre resta immòbil abstreta en els 
seus pensaments. Em parla de la Torre del Compte, el seu 
poble natal. De la casa pairal, ca l’Hereu, enorme com un 
castell, de la construcció del xalet al freginal de Sant Joan, 
envoltat d’un jardí ampli que permetia tombar-se al sol en 
sortir de la piscina, dels arbres frondosos, de les converses 
sobre els avantpassats...”

Bolets il·lustrats del Pirineu
Alumnes de l’Escola Municipal d’Art de la Seu d’Urgell 
Coordinació: Josepa Travé. Edicions Salòria 
102 pàg. 14,5x20 cm. PVP: 13,50 €

Volum número 5 de la col·lecció Boscart, una sèrie de 
llibres il·lustrats feta pels alumnes de l’Escola Municipal 
d’Arts Plàstiques de la Seu d’Urgell que dirigeix l’artista 
Josepa Travé. Els bolets són considerats un patrimoni 
nacional popular i els joves artistes de la Seu d’Urgell 
s’hi han aproximat d’una manera rigorosa i fresca, amb 
dibuixos de cada bolet  acompanyats de textos científics 
pensats per a tots els públics, però especialment per a ser 
ensenyats a les escoles.

El Pallars Jussà. El gran mar geològic
Joan Obiols 
Editorial Andorra/Edicions Salòria. Col. Viatge Universal pel 
Pirineu 
250 pàg. 12x18,5 cm. PVP: 17 €

Cinquè volum de la col·lecció Viatge Universal pel Piri-
neu, un recorregut molt personal de l’autor per un territo-
ri que coneix com el palmell de la mà i que estima amb 
deler. El llibre està dedicat íntegrament al Pallars Jussà, 
els pobles que el conformen i la gent que hi viu i li dóna 
idenitat. Joan Obiols ens proposa un viatge literari repo-
sat, curull de detalls i compost de múltiples matisos, un 
gran desplegable de la comarca que es mostra davant 
dels ulls del lector.

L’Associació edita cada any 
un catàleg amb les nove-
tats dels autors i editorials 
que formen part de l’entitat. 
Se’n fa un tiratge de 1.000 
exemplars i es distribueix 
a través de llibreries i fires 
del sector. Els socis el re-
beu per correu postal pels 
volts de Sant Jordi. Des 
d’aquí us podeu descarre-
gar l’edició de 2018

https://drive.google.com/file/d/1ROomMctMhuOrC5P4q5OgYkoIMCR_blOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MoSiOuCPftPQydEi1oV7m8Z58LsytURR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QGi48dAWrqyw_mvwx9slZGbjocx-Dhn/view?usp=sharing
http://www.lletrescatalanes.cat/images/editor_uploads/premis_docs/bases-pdf.pdf

