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Amb el suport de:
Edició:
Associació Llibre del Pirineu
llibredelprineu@gmail.com
Facebook: AssociacioLlibreDelPirineu

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:

Catàleg per Sant Jordi
El Dia del Llibre és una bona 
oportunitat per donar a conèixer 
les novetats dels autors i les 
editorials del Pirineu. Cada Sant 
Jordi publiquem el catàleg de 
literatura de proximitat.

“La muntanya escrita”
Hem editat el llibre La muntanya 
escrita, recull de divuit narracions 
d’escriptors socis de l’entitat.

Presència a fires
Som presents cada any a la Fira del 
Llibre del Pirineu, d’Organyà. Hem 
participat a la Fira del Llibre de 
Frontera de Martinet, a la Setmana 
del Llibre en Català i a la Fira del 
Llibre de Muntanya, a Vic. Enguany 
també serem al Dia del Llibre del 
Pirineu, a Puigcerdà

Presentacions de llibres
L’Associació col·labora en la 
presentació de llibres d’autors del 
Pirineu arreu del territori.

Espai radiofònic
Cada setmana recomanem un llibre 
del Pirineu en un espai propi dins 
del programa “Ningú és perfecte” 
de Ràdio Valira.

Xarxes socials
Ens podeu seguir al facebook.

narrativa
XXXII Jocs Florals de Cerdanya
Com cada any, l’Ajuntament d’Alp posa a l’abast de tothom, en format de pa-
per, els treballs guanyadors i les obres finalistes que es van presentar a la XXXII 
edició dels Jocs Florals de Cerdanya. Així, en aquest volum hi trobarem tots els 
treballs guardonats, tant en l’apartat de poesia com en el de prosa. Un any més, 
és d’agrair la voluntat i l’esforç dels mestres de les escoles de Cerdanya pel fet 
de motivar els seus alumnes, de totes les edats, perquè escriguin aquets relats 
i poesies i posteriorment els presentin a aquest certamen literari, el més antic 
de la Cerdanya. Cal mencionar també la tasca continuada de l’Ajuntament d’Alp.
Diversos autors
Edicions Salòria - PVP: 9 €

XX Premi Vila de Puigcerdà 2015
El premi Vila de Puigcerdà arriba a la seva XX edició. Aquest nou volum aplega les 
obres guanyadores d’aquesta edició, la de l’any 2015, que ha comptat novament 
amb la iniciativa i el suport incondicional de l’Ajuntament de Puigcerdà. 
Diversos autors 
Els treballs guanyadors d’aquest any han estat els següents: So de mar, melo-
dia de violí, de Mercè Casellas, primer premi i Roser d’Or. Justícia Paralel.la, de 
Carmen López, segon premi i Roser d’Argent. Els finalistes d’enguany han estat: 
Retrat de mare, de Núria Boltà, Dolce far niente, d’Arnau Queral i El monument, 
de Mª Carmen Bayot.
Impremta Maideu - PVP: 10 €
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Aquest recull de contes és una arquitectura basada en el número 4. L’estructura 
del llibre, tot són o quatres o múltiples o divisors de quatre. L’obra aplega vint-i-
vuit narracions breus i dues de llargues. 
Joan Tudela és llicenciat en Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Centra la seva vida professional en aquests àmbits: periodisme, literatura, 
llengua i formació. És autor de llibres periodístics, d’estudis sociolingüístics i 
d’obres d’assaig i d’aforismes. Les seves dues últimes obres publicades són el lli-
bre d’aforismes En poques paraules i l’assaig Llengua i comunicació. 
Voliana Edicions - Voliac 25 - ISBN: 978-84-944258-9-9 - PVP: 15 €
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Boira negra a Barcelona
Acabada la Guerra Civil Espanyola, els nazis estan instal·lats a Barcelona i altres 
llocs del territori. Catalunya esdevé un lloc de refugi dels jueus i altres exiliats que 
fugen de l’horror. Dos germans bessons portuguesos sota l’empara de la Creu 
Roja Portuguesa i del JOINT americà creen una xarxa d’evasió dels jueus.
Felip Solé (Lleida, 1948). L’any 1974 s’exilia com a refugiat polític a França. A partir 
del 1978 escriu i fa documentals, col·labora en premsa especialitzada i imparteix 
tècnica sobre realització. 
Jordi Arbonès (Calella de Palafrugell, 1956), ha conreat el conte, l’assaig, el guió 
televisiu i la novel·la. Destaquem L’escala de Richter (Premi Carlemany 2001) i 
Matèria fràgil (Premi Prudenci Bertrana, 2002) 
Pagès Editors – Lo Marraco, 300 – ISBN 978-84-9975-729-2 – PVP: 19 €
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Cirurgies
Microrelats poètics sobre psicologia i anatomia construïts a partir de metàfores 
acarnissades. Microrelats que ens descriuen com les emocions ens esquincen 
brutalment la pell i ataquen el nostre organisme i com la marca de la incisió ens 
recordarà, sempre, el nostre pas pel quiròfan.
Elisenda Solsona Margarit (Olesa de Montserrat, 1984) és llicenciada en Huma-
nitats i en Comunicació Audiovisual. Viu a Barcelona.
Pròleg: Muriel Villanueva.
Voliana Edicions - Voliac, 24 - ISBN: 978-84-944258-6-8 - PVP 15 € 
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narrativa

Em tallaré les trenes
L’esforç, l’autenticitat i la senzillesa són valors ètics a la baixa, avui dia. Mercè 
Alentorn és una jove que arriba a l’adultesa amb aquests valors. Són els que ha 
triat com a leitmotiv en una ciutat inhòspita per a ella dels anys seixanta, mo-
ments tenyits de la fe que vol fugir dels devastadors efectes de la postguerra. 
Allunyada per força de la seva família, patirà la humiliació  del desamor i la incom-
petència dels que s’aprofiten de la seva bondat
Marialba Revés (Lleida, 1958) va estudiar magisteri a Lleida i pedagogia a la UAB. 
Als quinze anys va començar a compondre alguns poemes amb vers lliure. És au-
tora de diverses novel·les inèdites, de les quals Em tallaré les trenes és la primera 
que es presenta al públic.
Pagès Editors - Lo Marraco 302 - ISBN  978-84-9975-723-0 - PVP: 19 €
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Glopades de riu
Recull de contes que transcorren en un poble marcat pel pas del riu. L’Ebre és un 
dels protagonistes del llibre, que no es deixa qualificar com a mer escenari de les 
històries, sinó que esdevé còmplice o botxí dels personatges.
Gemma Pellissa Prades (Tortosa, 1986) és doctora en llengua i literatura catala-
nes per la Universitat de Barcelona. Actualment, treballa com a investigadora a la 
Universitat de Harvard amb una beca postdoctoral de la Generalitat de Catalunya. 
Voliana Edicions - Voliac, 20 - ISBN: 978-84-943631-1-5 - PVP: 15 € 

Històries de valls pregones
És una compilació de cinc relats guardonats als premis Vila de Puigcerdà, Pirineu 
de les Homilies d’Organyà i Francesc Bru de Canals. Tenen un denominador comú: 
les situacions límit. No hi manca amor, humor, drama, passió i realisme.
Manel Figuera (Barcelona, 1957) viu a Cerdanya. Ha escrit guies d’excursions, 
poesia, novel·la i estudis diversos. És autor de més de trenta llibres i ha rebut 
diversos guardons literaris. És el responsable del Servei Comarcal de Català de la 
Cerdanya, del Consorci per a la Normalització Lingüística. Actualment és el presi-
dent de l’Associació Llibre del Pirineu.
Editorial El Toll - ISBN: 978-84-943936-4-8 - PVP: 12,70 €

El mirall del Ventolau
El protagonista és un català que ronda la quarantena, descendent d’una nissaga 
gitana barcelonina per part paterna i una altra de pallaresos benestants per part 
materna. Viu feliç a  Chicago quan neix el seu fill i en aquest moment decideix 
deixar-li com a herència unes narracions orals i uns escrits, on quan sigui gran 
podrà descobrir els seus orígens paterns. 
Josep de Moner va néixer a Olp (Pallars Sobirà). El teatre és el que, els darrers 
vuit anys, ha marcat la seva vida, especialment com a productor i actor del Setge 
d’Olp; una realització  teatral sobre el comte Hug Roger III del Pallars. Diu que 
Cabré, Auster i Txèkhov són els seus  referents.
Pagès Editors - Proses 96 - ISBN 978-84-9975-664-6 - PVP: 16 €
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El sostre d’ombra
Islàndia, 2008. Els bancs ensorren l’economia del petit país mentre la banquisa de 
l’Àrtic està desapareixent per culpa del canvi climàtic. Una óssa polar i els seus dos 
cadells viatgen en un iceberg assetjat per una família d’orques... El sostre d’ombra, 
està ambientat al centre desèrtic i gelat d’Islàndia, un lloc exòtic i amb una atmosfera 
coberta per la grisor hivernal on l’Helga ha muntant un alberg per a turistes. 
Juan Carlos Borrego (Vilanova i la Geltrú, 1967) Ha publicat una quinzena de 
guies de senderisme. Col·labora a la premsa comarcal i revistes de divulgació 
muntanyenca. També te publicades un parell de novel·les: Cafè amb sal (Premi 
Ciutat de Mollerussa, 2009), consolidat amb Brut Nature (Piolet, 2013) i El sostre 
d’ombra.
Pagès Editors - Proses 97 - ISBN 978-84-9975-665-3 -  PVP: 16 €

narrativa
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L’hora de marxar
Amb components clarament autobiogràfics, L’hora de marxar explica en primera 
persona la vivència de Francesc Milagros, un nen de tot just dotze anys que, du-
rant la guerra d’independència algeriana, és “repatriat” des d’Orà i acollit per fa-
miliars llunyans en un  poble dels Pirineus gascons. El relat trau a la llum els terrors 
inconfessables d’un infant en contemplar el món dels adults sotragat pel pànic.
Sèrgi Javaloyès (Orà, Algèria, 1951). Escriptor i activista d’aquesta llengua. Llicen-
ciat en geografia i postgraduat en romanística, ha estat copresident de la Federa-
ció d’Escoles Calandreta (escoles occitanes bilingües), ha dirigit l’Institut Occitan 
de Pau. És autor de nombroses obres originals en occità i en francès.
Pagès Editors - Lo Marraco, 296 - ISBN: 978-84-9975-628-8 - PVP: 17 €

Les fantasies del nàufrag
Amb la Seu d’Urgell del primer franquisme com a escenari, Albanell entreteixeix 
anècdotes de la infantesa per crear un relat farcit d’emocions i ironia que es lle-
geix amb un somriure als llavis. El retrat del món sòpit i gris de la dècada dels 
cinquanta es fa a través de la mirada càndida d’un nen, però també del sedàs de la 
distància i, sobretot, de la literatura. Les fantasies del nàufrag és el text d’un gran 
narrador, que no és una altra cosa que un bon contador de mentides.
Pep Albanell ha publicat un centenar del llibres, una bona part dedicats a la lite-
ratura infantil i juvenil. Molt vinculat a la Seu d’Urgell, algunes de les seves obres 
tenen escenaris urgellencs i pirinencs.
Editorial Bromera - Trànsit - ISBN: 978-84-9026-543-7 - PVP: 15 € 

L’ombra de les formigues
A la ciutat, un munt de taques petites i llunyanes transiten soles fent el seu camí. 
Però si ens hi atansem i observem allò que passa, a través de la lupa descobrim 
que cadascuna d’aquestes taques insignificants és un microcosmos en sí mateix, 
i que cadascuna d’aquestes ànimes petites té els seus dubtes, els seus somnis i 
també projecten la seva pròpia ombra. Són trenta-nou relats que reivindiquen 
les petites lluites diàries. Perquè, al capdavall, tots estem sols davant la vida i 
l’únic que ens acompanya és el nostre propi batec.
Eva Arnal Arasa (Barcelona, 1977) va estudiar dret. Es va especialitzar en el dret 
ambiental. Els seus contes han estat publicats en diverses antologies i han gua-
nyat diversos premis, entre els quals el Premi Joan Puig i Ferreter. 
Voliana Edicions - Voliac 19 - ISBN: 978-84-943631-2-2 - PVP: 16.50 €

L’obra articulística d’Arseni Sugranyes
Albert Villaró, en un article publicat el dia de Sant Jordi de 2015, aporta la pri-
mera notícia escrita entorn de la carrera de l’escriptor andorrà Arseni Sugra-
nyes. És arran d’aquesta notícia que David Gálvez decideix posar-se la granota 
d’editor per ordenar, polir i donar a la llum una vuitantena de peces aparegudes 
a la premsa pirinenca entre el 2006 i el 2013 i firmades per Sugranyes. 
David Gálvez Casellas ha publicat a Males Herbes Cartes mortes (2014) i Res no 
és real (2015). Ha col·laborat a Cortázar sin barba i Punts de fuga, Diari d’Andorra, 
Bon Dia Andorra, Portella, El progrés, Viure als Pirineus, Nación Apache, Papers 
de recerca històrica, Ex-Libris Casa Bauró, Paper de vidre o Supersonic. 
Editorial Andorra - ISBN: 978-99920-53-84-3 - PVP: 18,50 €

La muntanya escrita
Aquest llibre parla d’un indret, paratge o territori real pirinenc i dóna a conèixer una 
sèrie d’escriptors i d’escriptores actius de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran o que hi 
estan estretament vinculats, que pertanyen a l’Associació Llibre del Pirineu. Els textos 
són literaris i al final hi figura un breu currículum de qui l’ha escrit. 
La muntanya escrita és el reflex més tangible que al Pirineu les muntanyes hi parlen, 
que tenen moltes coses per explicar, portes encara tancades, perquè, d’ara endavant, 
romanguin obertes. Aquesta bella serralada tan nostra ofereix un ampli ventall de pos-
sibilitats de conèixer-la, i la literatura n’és una que no sempre arriba al públic lector.
Divuit autors pirinencs
Edicions Salòria i Garsineu Edicions - ISBN 978-84-944006-4-3 - PVP 10 €
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narrativa
Llegendes d’aigua dolça
Les millors llegendes de rius, llacs, estanys i gorgs de les aigües del Pirineu i de 
la Catalunya Vella. Es tracta d’un recull de llegendes i de relats que estan rela-
cionats amb l’aigua. Hi abunden les encantades o dones d’aigua, les bruixes, les 
malediccions, els personatges enigmàtics... El llibre està molt ben il·lustrat.
Manel Figuera, Pep Coll i Marcel Fité, entre d’altres, són autors pirinencs 
d’aquest llibre. Els tres tenen una llarga trajectòria literària i en la investigació i 
publicació de llegendes del Pirineu. En aquesta compilació hi aporten les que ja 
han redactat, però també algunes que fins ara havien estat inèdites.
Edicions Sidillà - ISBN: 978-84-942564-9-3 - PVP: 20 €

Nit
La història se centra a la Vall de Carreu, on les nits s’allarguen d’una forma gairebé 
irreal. Potser per això, a finals dels cinquanta, es va anar despoblant. La soledat, 
l’aïllament o els crims de tot just feia una  dècada també hi deurien influir. Els de 
Cal Gil, a corre-cuita, van ser els darrers en tancar porta. Des d’aleshores, al mas 
i a tota la vall, el temps sembla haver-s’hi aturat.
Joan Maria Arenas Prat (Tarragona, 1964). Llicenciat en Medicina, des de co-
mençaments dels noranta exerceix a la sanitat pública britànica on s’especialitzà 
en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. És autor de les novel·les Tedèum ( 2013) i 
L’Atlant. A Voliana Edicions ha publicat L’Eco del Temps (2013).
Voliana Edicions - Voliac Retorn al Sol, 5 - ISBN: 978-84-943631-3-9 - PVP 16 €            

Peguera i l’home de gel
Paraules que els protagonistes expressen en diferents paràgraf del llibre: “La feli-
citat d’un mateix, consisteix en gaudir d’allò que es té i sentir-te lliure per a poder 
decidir el que vols.” “La frontera d’un home entre el bé i el mal, és en el cor de ca-
dascú.” “La vida m’ha ensenyat que estar content tenint poc, és difícil, ara tenint 
molt, impossible.” “Les coses importants de la vida, són gratuïtes.” 
Ramon Soler i Riba, nascut al Guixaró, casat, pare de tres fills. Treballa a la fàbrica 
tèxtil de  Viladomiu Nou i viu a Gironella. Ha escrit diferents llibres sobre història 
i novel·la històrica. Peguera i l’home de gel es el segon llibre de la trilogia de Pe-
guera i la continuació de Peguera, l’ànima d’un poble.
Pagès Editors - Lo Marraco, 299 - ISBN 978-84-9975-691-2 - PVP: 25 €

Piulades de cultura popular
L’obra és fruit d’un treball de recerca oral sobre contalles de l’ahir per terres 
de la part baixa de l’Alt Urgell i de l’alta de Noguera; un mosaic natural i genuí 
d’històries, llegendes, mimologismes, creences i costums d’un altre temps que 
formen part del nostre patrimoni.
Josep Espunyes (Peramola, 1942). Escriptor i lingüista. Entre altres obres ha publi-
cat: Temps de manobre (1977), De l’Evangeli segons sant Lluc (1977), En Calçons 
(1984), Notes mínimes d’un paisatge (1987), Pa d’àngel (1991), premi Les Talúries el 
1990, Alt Urgell, plany i passió (1996), Racó de calaix (1999), Segrada (2001), premi 
Valeri Serra i Boldú el 2000, Dites, locucions i frases fetes (2007), Lluís Escaler. Morir 
per Catalunya (2008), Alt Urgell. Motarrots, fets, llegendes (2011), 
Edicions Salòria - Mots del cim - ISBN: 978-84-944006-5-0 - PVP: 16 €

Qui vol el panglòs?
L’acció se situa en una Catalunya d’un futur proper en què s’ha inventat un apa-
rell de traducció simultània, el panglòs, amb la mateixa veu del qui parla, això in-
fluencià molt en la realitat sociolingüística i sociopolítica catalana. Què en farem 
de la Normalització Lingüística si als nouvinguts ja no els cal aprendre català? Fins 
a quin punt s’integraran la gent a Catalunya sense necessitat d’aprendre català? 
Antoni Olivé (Barcelona, 1946) és catedràtic d’informàtica a la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC). Ha estat professor de la UPC, on ha impartit docèn-
cia i investigat en el camp de l’enginyeria del programari i dels sistemes d’infor-
mació. Ha ocupat diversos càrrecs universitaris a la UPC.
Voliana Edicions - Voliac Retorn al sol 6 -  ISBN: 978-84-943631-8-4 - PVP: 16 €          
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narrativa/teatre
Viatge universal pel Pirineu. Volum 1. El Principat d’Andorra
Si la col·lecció El Pirineu i la poesia de la història va ser, essencialment, un reco-
rregut per la cultura tradicional de l’Alt Pirineu i Aran, aquest Viatge Universal pel 
Pirineu trenca les fronteres oficials i ens ofereix una visió contemporània i perso-
nal de la muntanya. Aquest viatge a Andorra és el primer volum d’una col·lecció 
que constarà de deu títols.
Joan Obiols i Puigpinós (Peramola, l’Alt Urgell, 1952) viu a la Seu d’Urgell.  Llicen-
ciat en història i mestre de català, professor i tècnic en turisme rural, humanista 
i escriptor. Membre de diverses entitats i col·lectius pirinencs, creador de pro-
grames radiofònics de temàtica pirinenca i alturgellenca, és un pirinenc en actiu.
Editorial Andorra - Edicions Salòria - ISBN: 978-99920-53-85-0 - PVP 18 €

Volianes de paper. Dictats per a aprendre català i gaudir de la literatura
Els professors que hem intervingut en la recopilació de Volianes de paper estem 
convençuts que el dictat continua essent, en l’època de les pantalles, el face-
book, el twiter i el whatsapp, una pràctica útil per a l’aprenentatge, l’avaluació, 
l’autocontrol i la reflexió. 
Nosaltres ens hem volgut centrar en aquests textos editats tots per Voliana Edi-
cions entre 2010 i 2015 pel que tenen de desconeguts i actuals. Són dictats de 
quilòmetre zero. El recull va més enllà d’una col·lecció de textos per dictar: cons-
titueix una antologia literària. 
Diversos autors. Coordinació: Rosa Roca i Jordi Solé. Pròlegs: Màrius Serra i Jenny Suk
Voliana Edicions - Voliac, 26 - ISBN: 978-84-944258-3-7 - PVP 16€

Abans de pugi el teló
El protagonista és un actor que es troba en el darrer tram de la seva vida, una 
mena d’heroi romàntic que veu com el món canvia a una velocitat que ell ja no 
pot seguir. El teatre, el seu món particular i estimat, també ha canviat.
Víctor Alexandre és autor, entre d’altres, dels llibres Jo no sóc espanyol (1999), 
Despullant Espanya (2001), El somriure de Burt Lancaster (2005), La paraula con-
tra el mur (2006), Nosaltres, els catalans (2008), Cor de brau (2011) i La indepen-
dència explicada al meu fill (2014). Ha publicat i estrenat les obres teatrals Èric i 
l’Exèrcit del Fènix, Trifulkes de la Katalana Tribu, Onze.Nou.Catorze-1714 i Taula 
rodona. La joia de ser catalans (Voliana).
Pròlegs: President Artur Mas i Jordi Coca
Voliana Edicions - Voliac, 23 - ISBN: 978-84-944258-5-1 - PVP: 15 €

Ze. I Premi Guillem de Belibasta
És la publicació dels quatre relats guanyadors del I Premi Guillem de Belibasta, 
especialitzat en narrativa breu d’aventura a la natura. El premi està organitzat 
des del poble de Tragó de Segre, municipi de Peramola. L’obra que dóna títol al 
llibre, Ze, està escrita per Jordi Boladeras. La publicació també recull els treballs 
de Montse Rubinat, Ferran Rella i Manel Figuera. Enguany se celebra la segona 
edició del premi que està dotat amb importants quantitats econòmiques.
Diversos autors
Edicions Salòria - ISSN: 978-84-944006-1-2 - PVP: 12 €

Carles & Belisa
Carles & Belisa és un retaule musical que evoca els preparatius, el desembarcament 
i l’estada a Mataró de la reina Elisabet Cristina de Brunsvic, esposa de l’arxiduc Car-
les d’Àustria, l’any 1708, en plena Guerra de Successió. La ciutat, que ignora que 
tres anys més tard s’haurà rendit al bàndol borbònic, ara es declara austriacista i es 
desfà per cuidar fins al darrer detall i fer-se digne de tan memorable visita.
Pere Anglas (Mataró, 1966) és actor, guionista i dramaturg. És autor d’una des-
ena d’obres teatrals, entre les quals destaquen Entendre’s (1995), Confidències 
(1998), Càmping (2011) i les versions musicals de Robinson Crusoe (2012) i Venta-
focs (2013). Ha sigut dialogista del serial de TV3 El cor de la ciutat.
Joan Vallcorba (Mataró, 1968) és músic, compositor i productor musical. Ha com-
posat i arranjat música per a diversos muntatges teatrals. 
Voliana Edicions - Voliac, 22 - ISBN: 978-84-943631-7-7 - PVP: 15 €
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estudis
Andorra entre l’anacronisme i la modernitat
Andorra es troba avui en el punt de mira de la comunitat internacional. Aquesta 
societat que va mantenir les estructures feudals  durant set segles i que no es 
va dotar d’una constitució democràtica fins el 1993. La lleialtat internacional, la 
transparència econòmica i bancària, la sostenibilitat territorial i la cohesió i la jus-
tícia social són encara assignatures pendents en la cruïlla en què es troba el país 
pirinenc.
Àlvar Valls (Barcelona, 1947) és periodista i escriptor. Resident a Andorra des del 
1979, durant molt anys ha practicat el periodisme d’opinió a la premsa andorrana. 
Ha publicat el llibre La nova Constitució d’Andorra (1993) i és autor del Diccionari 
Enciclopèdic d’Andorra (2006). 
Pagès Editors - Miralls 1 - ISBN: 978-84-9779-736-8 - PVP: 18 €

De la Catalunya Nord a la Catalunya Sud. Història d’una família transfronterera.
L’autor ens explica un període convuls de la història de Catalunya i França a través 
de les biografies de tres generacions. Relata uns esdeveniments històrics a partir 
de les vivències dels protagonistes: el seu avi matern, el seu pare i ell mateix. El 
llibre no manca d’anècdotes curioses i sovint força documentades de fets trans-
cendents. Tot plegat ens permet entendre millor el nostre país i on som ara.
Ignasi Fortuny i Ribas (Barcelona, 1950). El 1970 se’n va a viure a Perpinyà i des-
prés a París, on es llicencia en dret i història. Actualment exerceix d’advocat a 
Perpinyà.  Durant la seva vida d’estudiant té una intensa activitat política en els 
ambients d’extrema esquerra i catalanistes. És membre de l’ANC i d’Òmnium Cul-
tural.
Pagès Editors - Guimet 205 - ISBN 978-84-9975-671-4 - PVP: 20 €

La Guerra Civil al Montsec
El llibre recull fets bèl·lics sobre la terra compresa entre els rius Noguera Pallaresa 
i Segre; des del cap de pont d’Isona al cap de pont de Balaguer; entre Anya i la  
Sentiu de Sió; de Fontllonga a Ponts; narra assassinats, desaparicions, tragèdies, 
represàlies dels uns i captiveris dels altres, en forma de testimonis inèdits. 
Ferran Sánchez Agustí és autor de mitja dotzena de llibres imprescindibles pel 
coneixement del món de la Guerra Civil i els Maquis a Catalunya i a les valls del 
Pirineu Oriental i Central. Ha treballat, de manera especial, l’exhumació de dili-
gències judicials. El seu treball de recerca  ve avalat per diverses ponències pre-
sentades a les universitats.  
Pagès Editors - Monografies 65 - ISBN 978-84-9975-626-4 - PVP: 25 €

La poesia catalana i el silenci
A més a més de fer un repàs a la tradició artística del silenci, aquest assaig co-
menta les diverses funcions que duu a terme en la poesia, tot intentant d’aclarir 
quines són les causes i incitacions d’aquesta complementarietat: mostra la neces-
sitat del silenci a la creació poètica en qualitat de punt de partida i de  sortida, i 
reflecteix la seva condició d’ingredient, potser essencial, del mot poètic.
Josep M. Sala-Valldaura (Gironella, 1947). És professor emèrit i catedràtic de lite-
ratura de la Universitat de Lleida. Ha conreat la poesia, l’assaig, la crítica literària i 
la traducció; els seus  darrers llibres de poemes són Flors i carboni (2008), Dalta-
baix (2012) i Gota a gota (2014). La seva obra ha estat traduïda a diversos idiomes.
Pagès Editors - Estudis 148 - ISBN 978-84-9975-632-5 - PVP: 18 €

Les falles del Pirineu. L’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà
Una de les celebracions més antigues amb foc és la de les falles, als Pirineus. Més 
enllà del relat popular, la festa de les falles és una festa tradicional, ben sentida i 
diferenciada de la resta de festes per part de les poblacions que la celebren. En 
aquest llibre se’ns retrata la festa actual en les diferents poblacions.
Oriol Riart Arnalot (Esterri d’Àneu, 1978). Historiador, arxiver i fotògraf. Actual-
ment és el responsable de l’Arxiu Històric de les Valls d’Àneu i de la Biblioteca Pú-
blica d’Esterri d’Àneu. Sebastià Jordà Ruiz (El Pont de Suert, 1979). Llicenciat en 
Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Actualment treballa i viu com a creatiu 
freelance a l’Alta Ribagorça.
Pagès Editors - Visió 97 - ISBN 978-84-9975-705-6 - PVP: 24 €
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Teoria lul·liana de la comunicació
Un viatge al més profund del llenguatge humà, apte per a tot lector curiós. Inte-
gra descobertes de Ramon Llull amb altres recents i amb la saviesa oriental, es 
proposa una alternativa a la lingüística acadèmica, basada en la metàfora de la 
“molècula de la comunicació”.
Josep-Lluís Navarro Lluch (València, 1960) és catedràtic a l’IES Lluís Vives de Va-
lència, on fa classes des de fa trenta anys i on era Cap d’Estudis durant la “Prima-
vera Valenciana” de 2012. Va ser Coordinador del SSV (Seminari de Sociologia de 
València) entre els anys 1989 i 2001. Va esbossar i posar en comú el seu projecte 
L’Edifici de les Llengües.
Voliana Edicions - Entrevol, 9. - ISBN: 978-84-944258-7-5 - PVP 18€    

Trossos de temps de la Seu de Postguerra
Evoca diverses situacions viscudes a la Seu d’Urgell durant la dictadura franquista. 
Moments molt amargs, combinats amb d’altres en què homes i dones vivien 
amb una certa normalitat. Sempre, però, amb el preu de callar, de resignar-se 
a ser súbdits d’una dictadura militar. Seqüències de temps viscuts en aires de 
postguerra, de festes al carrer a drames personals. Un calidoscopi de situacions 
que fa impossible la indiferència.
Amadeu Gallart (La Seu d’Urgell, 1947) i Sol Gasch (Travesseres, 1942) són 
dues persones molt vinculades a moviments d’esquerres, dos activistes polítics i 
defensors dels drets humans.
Edicions Salòria - Estudis locals 4 - ISBN: 978-84-945200-1-3 - PVP 17 €

Urgell a la fi del mil·leni. Els anys del comte Ermengol i del bisbe Sal·la (980-1010)
Els anys 980-1010 van marcar un abans i un després en la realitat política, social, 
econòmica i territorial del comtat d’Urgell. Oliver Vergés analitza aquest moment 
de la història posant l’accent en dos grans personatges, el comte Ermengol i el 
bisbe Sal·la.
Oliver Vergés Pons (Terrassa, 1989). Llicenciat en Història (UAB, 2013) i Màster 
en Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana (UAB, 2014). La seva tasca inves-
tigadora se centra fonamentalment en el comtat d’Urgell i el Pirineu medieval. 
Actualment realitza una tesi doctoral sobre el comtat d’Urgell als segles X i XI, 
tema sobre el qual ha publicat diversos articles especialitzats i altres d’àmbit di-
vulgatiu. 
Edicions Salòria - Mots del Cim 18 - ISBN: 978-84-944006-2-9 - PVP: 17 €
           

Vinràs amb jo a aprenre de lletra
Resultat de la revisió d’un llibre previ, El parlar de Cerdanya. Les aportacions de 
nous mots ha estat tan gran que gairebé han duplicat els que teníem recollits. 
Això ha motivat que el treball s’hagi de publicar en dos volums. En aquest hi ha 
bàsicament el vocabulari, que arriba a les 3.918 paraules. 
Manel Figuera (Barcelona, 1957) professor de català per a adults i corrector de 
textos. Ha escrit poesia, novel·la, narració curta, guies d’excursions per Cerdan-
ya i Pirineu. Salvador Vigo (Bellver de Cerdanya, 1965) ha escrit sobre ceràmica 
popular, portals cerdans, cansaladers i altres temes. Coautor de diversos llibres 
etnogràfics i històrics.
Edicions Salòria - Mots del cim 20 - ISBN: 978-84-945200-2-0 - PVP 22 €
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Les relacions transfrontereres entre el Principat d’Andorra i França
Andorra com a país de frontera, com altres petits estats europeus, viu d’aquesta 
condició, fet que implica que la seva lògica interna estigui estretament vinculada 
als països veïns. Així, en aquest estudi s’ha volgut analitzar específicament les 
relacions que es donen entre el Principat d’Andorra i França partint d’un context 
històric i socioeconòmic, per entendre a  posteriori les motivacions dels vincles 
que s’estableixen entre ambdós països. 
Núria Segués Daina. Llicenciada en sociologia per la Universitat de Barcelona i 
postgraduada en política social i mediació comunitària per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Investigadora del Centre de Recerca Sociològica.
Pagès Editors - Estudis 150 - ISBN 978-84-9975-650-9 - PVP: 20 €
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Confessions d’un excapellà de Taüll
El llibre parla de la seva infància a Taüll, del seu pas pel seminari de la Seu d’Urgell, 
on s’hi  va estar fins 1966, així com dels professors més significatius, els com-
panys, les rutines diàries i el sistema disciplinar. Francesc Ribes també explica 
la gradual apertura al món exterior abans i després del Concili del Vaticà II i la 
insòlita història del pare Joan Quer. 
Francesc Ribes Juanati (Taüll, 1941). Exercí de capellà a Puigcerdà, Llimiana, Sant 
Cristòfol, Sant Martí, Sant Miquel de la Vall, Guàrdia de Noguera, Cellers i Ripo-
llet. L’any 1978 es  secularitzà. És casat i té una filla. Ha exercit de professor de 
història, història de l’art, geografia, antropologia, sociologia i psicologia.
Pagès Editors - Guimet 203 - ISBN 978-84-9975-645-5 - PVP: 18 €

Piulades al vent. Pensaments d’un captaire de l’Esperit 
És un text breu, en plena sintonia amb l’època que ens ha tocat viure, però és un 
llibre amarat de saviesa, ordit per un enfilall de pensaments que gairebé es po-
den qualificar de màximes sapiencials. Cada piulada conté un pensament sintètic 
i il·luminador que obre una finestra nova per on mirar la mateixa realitat quoti-
diana, la mateixa de sempre,  però amb uns altres ulls. 
Cinto Busquet (Girona 1961), va especialitzar-se en Teologia de les Religions al 
Japó i a Itàlia, on va viure respectivament disset i vuit anys. Capellà i membre del 
Moviment dels Focolars, ha treballat al Bisbat d’Urgell (2010-2015) i actualment 
exerceix el seu ministeri al Bisbat de Girona.
Pagès Editors - Narrativa 86 - ISBN 978-84-9975-689-9 - PVP: 10 €

Arrelats. Gent del Parc Natural de l’Alt Pirineu
S’hi recull l’experiència d’una vintena d’habitants de les valls del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. Més enllà de l’atractiu turístic que el paisatge proporciona a aquesta 
zona, Arrelats posa l’accent en el valor humà i ofereix al lector un tast interessant 
sobre com els seus habitants han contribuït—determinadament i sense adonar-
se’n— en la conservació de la identitat del territori, com a garants del patrimoni 
lingüístic, gastronòmic o paisatgístic. Així, aquestes pàgines incentiven el lector a 
adoptar una mirada més social i profunda d’aquesta part del país tan recòndita 
i privilegiada alhora. Val la pena llegir aquesta guia i després acostar-se a tots i 
cadascun dels pobles dels municipis que conformen el PNAP.
Autors: Joan Ordi, Eva Lluvich i Marta Lluvich
Associació Cultural Cambuleta - ISBN: 978-84-608-2503-6 - PVP: 10 €

Los Calbetó, un siglo de vida en Arán
Este libro desgrana las memorias políticas, profesionales y familiares de Pepito 
Calbetó Giménez. La saga Calbetó ha sido protagonista de primera línea de las 
grandes transformaciones históricas, económicas, sociales y culturales de la épo-
ca. La historia reciente del Valle de Aran no puede comprenderse sin entender a 
los Calbetó.
Pepito Calbetó Giménez (Vielha, 1937) es empresario de hostelería. Ha sido al-
calde de Vielha en dos ocasiones (1987-1999/2007-2009), además de vicesíndic y 
conselher del Conselh Generau d’Aran. En su carrera política destacan la creación 
de la Taula d’Arties para consensuar el texto de la primera Llei d’Aran, y la gran 
transformación urbanística como capital del municipio de Vielha-Mig Aran. 
Editorial Milenio - Bib. Pirineos - ISBN 978-84-9743-664-9 - PVP 20 €

24
0 

pà
g.

 1
4 

x 
24

 c
m

72
 p

àg
.  

21
 x

 2
1 

cm
23

6 
pà

g.
  1

7 
x 

24
 c

m
13

8 
  1

0,
5 

x 
20

 c
m

 
estudis/memòries / art 

La flora il·lustrada del Pirineu
Activitat creativa, al voltant de la flora pirinenca, feta pels alumnes de l’Escola 
Municipal d’Arts Plàstiques de la Seu d’Urgell. Cadascú va triar la planta que més 
li agradava, la va identificar i la va dibuixar lliurement. El resultat és un excel·lent 
llibre que ja és el segon de la col·lecció Boscart. 
Es tracta d’un libre col·lectiu que ha estat coordinat per la directora de l’Escola 
Municipal d’Art de la Seu d’Urgell, Josepa Travé, i magníficament dissenyat per 
Ramon Berga.
Edicions Salòria - Boscart 2 - ISBN: 978-84-94066-0-5 - PVP 13’50 €

Puigmal-Núria-Ulldeter. Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser
Aquest llibre ressenya una part important de les muntanyes que es troben situa-
des al sector oriental de la serralada pirinenca. Concretament, els itineraris que 
s’hi descriuen abracen les zones del Puigmal, de la vall de Núria i de Camprodon-
Ulldeter. En total s’hi ressenyen 30 itineraris, distribuïts en tres apartats: excur-
sions, ascensions i travesses.
Alfons Brosel Jordà. Neix a la Cerdanya. Excursionista, escriptor, fotògraf i des-
cobridor, és un bon coneixedor de la serralada pirinenca. És autor d’un bon 
grapat de llibres, la majoria de temàtica muntanyenca, encara que també ha 
publicat llibres d’assaig i de relats curts, camp en el qual ha obtingut diversos 
reconeixements.
Editorials Cossetània i Alpina - Top Catalunya 3 - PVP: 20 €
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100 caricatures del dibuixant Manuel Cuyàs i Duran al periòdic Mataró (1948-1953)
Reproducció a tota pàgina de 100 caricatures o dibuixos del dibuixant Manuel Cuyàs 
(pare) a la revista Mataró durant els anys 1948-53. Cada dibuix té un comentari de 
l’autor del llibre en relació a la significació del personatge retrat i al coneixement o 
relació que hi va tenir l’autor, Francesc Masriera, historiador.
Francesc Masriera i Ballescà ha publicat diversos opuscles i treballs als Fulls del 
Museu Arxiu de Santa Maria i és autor dels llibres Jordi Arenas, la sublimació de l’art 
i Joan Layret i Pons (1911-1975) Una generació trencada.
Pròleg: Manuel Cusachs.
Il·lustrador: Manuel Cuyàs. Nombre d’Il·lustracions: 100
Voliana Edicions - Memòria 10 -  ISBN: 978-84-944258-4-4 - PVP 18 € 

La Seu d’Urgell. L’sketchbook d’Albert Viladés
Albert Viladés (La Seu d’Urgell, 1972) ha estudiat amb Julio Quesada, i a les escoles 
Joso i Sant Lluc. S’ha format a la Llotja de Barcelona en l’especialitat d’il·lustració i ha 
fet el màster en animació en 3D i tècniques d’animació. Actualment és dissenyador 
gràfic, il·lustrador, pintor aquarel·lista i professor de dibuix i pintura a les escoles 
d’art de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i del Comú d’Ordino.
Pep Albanell ha acompanyat les aquarel·les de l’Albert amb un text que evoca 
la «seva» Seu passada i present, amb tendresa i amb admiració pel domini de la 
ratllada ràpida que subratlla i delimita la taca de color de l’obra de Viladés.  
Editorial Andorra - Art 1 - ISBN: 978-99920-53-83-6 - PVP: 17 €
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Forma
Llibre disc del grup Hysteriofunk, format per Lluís Cartes a la bateria, Roger Casama-
jor al teclat, Òscar Llauradó al baix, Cesc Vilarrubias a la percussió, Oriol Vilella a la 
guitarra i Guillem Sarlé al saxo. El text és de David Gálvez –Cartes mortes (Males Her-
bes, 2014) Res no és real (Males Herbes, 2015) i L’obra articulística d’Arseni Sugranes 
(Editorial Andorra, 2016)–, la traducció a l’anglès de Maria Cristina Fernández Hall, 
les il·lustracions d’Àstrid Janer i el pròleg de Xavier Maristany.
Editorial Andorra - ISBN: 978-99920-53-87-4

Himalaya, las montañas de los dioses
En el presente libro, se recoge un Himalaya visto con la ilusión de un caminante ena-
morado de sus valles, de sus junglas y de sus collados. Siempre al pie de las grandes 
cimas y glaciares, hilando la narración con las aventuras de sus viajeros y alpinistas 
históricos. Imprescindible para los amantes de las montañas.
Víctor Luengo ha realizado más de veinte viajes y expediciones al Himalaya, abrien-
do nuevas rutas de trekking en el Tibet y en Sikkim. Es autor de varios libros de 
montaña.
Pedro Nicolás ha visitado el Himalaya en 13 ocasiones, participando en la pri-
mera expedición española al Karakorum, ascendiendo al Diran Peak (7.266 m) 
en 1979. Ha escrito, coordinado o colaborado en varios libros de montañas y 
geografía. 
Editorial Milenio - Visión 17 - ISBN 978-84-9743-661-8 - PVP: 26 €
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Atlàntic
Llibre que ens obre les portes d’una casa on potser no sabíem que ja havíem 
viscut. Hi retrobem a cada racó fragments de nosaltres que havíem oblidat, que 
semblaven perduts, com ho fan els grans llibres, reprenent el fil de quatre autors 
que van plantar cara a la tradició i que van concebre, des del desassossec vital i 
una insaciable necessitat de dir el món d’una manera insòlita, nous sentits per a 
la literatura.
Francesc Mompó. Va nàixer a L’Olleria. És professor de català. Ha publicat 
diverses novel·les i poemaris. A Voliana va publicar la novel·la El vol de l’Esparver. 
Pròlegs: Carles Duarte. Il·lustracions dels vuit vents: Eulàlia Morató
Voliana Edicions - Voliac Poesia 6 - ISBN: 978-84-944258-2-0 - PVP: 15 € 

Distàncies
Et premeré contra l’escorça / fins que t’hi gravi l’arbre. / T’estrenyeré entre les 
garbes / fins que et repugi la pell d’espigues. / Et faré dormir colgat als fems / fins 
que ho estimis, / i grillis / en l’emoció feraç dels organismes.
Arnau Orobitg (Andorra, 1982) ha estudiat Belles Arts i Antropologia a la Univer-
sitat de Barcelona, i també s’ha format a l’Escola de Pastors de Catalunya. Des de 
fa quatre anys és pastor als Alps francesos. Gestiona paratges d’herbatge alpins 
amb ramades transhumants de 1.200 caps. Ha guanyat dues vegades el primer 
premi del Concurs de poesia Miquel Martí i Pol d’Andorra en la categoria Recull. 
Distàncies ha estat escrit d’ençà que és pastor.
Pròleg de Sam Abrams i dibuixos de l’autor.
Editorial Andorra - Poesia Hedra 1 - ISBN: 978-99920-53-86-7 - PVP: 15 €

Amb remor de vent
Llibre d’haikus. Cada capítol està dedicat a un vent, hi ha una introducció dedica-
da al vent del capítol i una il·lustració sobre el vent. Tots els haikus fan referència 
al vent del capítol.
Núria Queraltó Villar neix el 1964 a Barcelona, on des de sempre viu al barri de 
Sants, llevat d’un parell d’anys que marxa de cooperant a Centre Amèrica. El seu 
primer llibre és Mirada d’Haikú (2013). També participa en el llibre solidari col-
lectiu: Autisme, trenquem el silenci amb la poesia, amb el poema Ombres (2014). 
Pròlegs: Anna Maria Villalonga i Francesc Mauri
Il·lustracions dels vuit vents: Eulàlia Morató
Voliana Edicions - Voliac Poesia 4 - ISBN: 978-84-943631-6-0 - PVP 15 €

10
0 

pà
g.

 1
3,

5 
x 

20
 c

m
 

82
 p

àg
.  

12
 x

 2
0 

cm
 

11
8 

pà
g.

  1
2 

x 
20

 c
m

 

El mòbil del poema
Recull de poemes d’amor. L’autor arriba a la poesia d’un forma natural, possiblement 
com una solució per a desfer algun nus vivencial. Per la necessitat d’explicar-se a 
si mateix. Com un diari personal on tracte les qüestions de consciència. Per tant, 
la poesia esdevé per a l’autor una catarsi que el duu a la purificació
Oriol Marfà i Pagès (Sarrià, 1951) és doctor enginyer agrònom, treballa com 
a investigador en un institut de recerca; ha escrit articles i llibres científics i 
divulgatius; ha participat en plataformes reivindicatives i moviments en defensa 
dels valors ambientals i patrimonials del seu entorn. Viu a pagès, al Maresme, i 
conrea hortalisses, fruiters, oliveres i vinya; menja el que cultiva... 
Voliana Edicions - Voliac Poesia 5 - ISBN: 978-84-943631-9-1 - PVP: 15€

Mots
Paraules que a queixalades / volen fer seva la realitat / obren la boca a la fosca 
/ naveguen com  ratpenats / i enmig del silenci / no comprenen / que s’ha fos la 
claredat. Poema inclòs al llibre
Xavier Casassas (La Seu d’Urgell, 1963). Islamòleg llicenciat en Filologia Semítica 
per la Universitat de Granada i Desenvolupador i Arquitecte de Programari. Viu 
i treballa a Àustria on actualment desenvolupa programari per L’institut Federal 
d’Innovació i Desenvolupament del Sistema Escolar Austríac, i és professor de 
català a la Universitat de Salzburg. És especialista en l’estudi dels manuscrits 
aljamiats del musulmans aragonesos dels segles XV-XVII.
Pagès Editors - La Suda 176 - ISBN: 978-84-9975-629-5 - PVP: 12 €
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Portella. Andorra Lletres Arts Núm. 10
El nexe entre Andorra i el setè art vertebra el dossier, centrat en aquest vincle des 
de la perspectiva de la indústria cinematogràfica, sales i espectadors, la fornada 
de joves directors i la presència del Principat al cinema. Destaquem els dissenys 
de Ramon Berga que il·lustren aquesta connexió.
David Gálvez, D. Sam Abrams i Maria Bohigas analitzen el rol jugat per Andorra en 
l’obra de Joaquim Amat-Piniella. Manel Gibert ens ofereix el relat “Blues for two”, 
i ell mateix ens acompanya pels poemes corporis de l’artista Judit Gaset. Genís 
Sinca parla sobre la “Bona vida” en un relat amb aquest títol. Finalment, Faus 
Campamà i Carles Duarte protagonitzen el duet art-poesia amb “Gàbia-home”.
Col·lectiu Portella - Tardor 2015 - ISSN: 2222-2294 - PVP 10€
    

Ós de Balaguer, les Avellanes i Santa Linya
Mapa a escala 1:20.000 de la Serra de Sant Miquel i rodalies del monestir de les 
Avellanes, Ós de Balaguer i el territori comprès entre la Noguera Ribagorçana i la 
Pallaresa. Inclou rutes de senderisme, BTT, zones d’escalada, castells...
Treball de camp coordinat pels escriptors Joan Ramon Segura i Juan Carlos Borre-
go. Segura (Almacelles, 1959), és autor d’una quinzena de guies, hi destaquen dos 
premis Vèrtex: Excursions pel Front del Pallars i Excursions pel Montsec. Borrego 
(Vilanova i la Geltrú, 1967), ha publicat una quinzena de guies i tres novel·les.
Editorial Piolet - ISBN: 9788494353840 - PVP: 9 €

Era. Revista cerdana de recerca
En aquest primer número hi trobareu 18 articles en la recerca arqueològica, his-
tòrica i natural a Cerdanya. L’àmbit de l’arqueologia hi està molt ben representat 
amb articles sobre els jaciments actualment oberts i que aporten nous coneixe-
ments a cada campanya com són els de Montlleó (Baltarga), el Fòrum de Llívia 
i el Castellot de Bolvir. En l’àmbit de la recerca històrica, aportacions referents a 
la construcció medieval del pont de Sant Martí, a la gènesi de la Torre de Penya 
Cadell (Sant Romà, Montellà), al cenobi desaparegut de Sant Joan (Bellver), al 
fenomen del bandolerisme, a la Coronela de Puigcerdà en l’època de la Guerra de 
Successió o a la construcció del ferrocarril transpirinenc ja al segle XX. En el capí-
tol de ciència, investigacions sobre les mines de manganès de Cortàs, o un catàleg 
de les papallones pròpies de Cerdanya entre d’altres aportacions.
‘ERA’ vol ser una eina més per al coneixement del nostre territori. 
Diversos autors
Edicions Salòria - Grup de Recerca de Cerdanya - Arxiu Comarcal de la Cerdanya
ISSN: 2462-3717 - Núm. 1  - PVP: 18 €

Interpontes III. Annals de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell 
En aquest tercer volum de la revista Interpontes hi ha 11 articles de diverses te-
màtiques locals. Alguns d’aquests articles són, per exemple, un estudi històric de 
Carles Gascón, un de Jordi Dalmau sobre el milà reial, un d’Oliver Vergés sobre 
els vescomtes d’Urgell i un de Climent Miró sobre el monestir de Santa Cecília 
d’Elins. Igualment hi trobem altres temes escrits per Lluís Obiols (un estudi sobre 
Castellbò entre 1528 i 1548), per Joaquim M. Puigvert o per Carmen Xam-mar 
que parla sobre la demografia a la Seu d’Urgell dels segles XVII i XVIII.
Diversos autors
Edicions Salòria - Núm. 3 - ISSN: 978-84-941883-8-1 - PVP: 17 €
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A veure si m’atrapes
Adrià Gòdia ens proposa un passeig extraordinari i suggerent pels diversos cicles de 
la natura. Una obra d’art que estimularà totes i cadascuna de les facultats de la ment 
del lector, sigui jove o adult: intel·ligència, imaginació, sensibilitat, emoció...
Adrià Gòdia va néixer a Barcelona el 1977. L’any 1995 va ingressar a la facultat de 
Belles Arts de Barcelona i el 1997, a l’escola d’arts i oficis, Llotja, on es va especialit-
zar en escultura. Ha treballat conjuntament amb la il·lustradora Judit Morales i les 
seves obres han rebut premis prestigiosos com el Lazarillo o el Premi Internacional 
d’Il·lustració d’Ediciones SM.
Pagès Editors - Nandibú - ISBN 978-84-9975-722-3 - PVP: 11 €

L’ós que volia deixar de ser petit
En el clar del bosc hi ha un gran enrenou. És el moment de decidir si els animals més 
joves  Inicien el seu camí en solitari. El bosc pot resultar molt perillós per a aquell que 
no estigui preparat. Tot i això, l’osset Grancú ha decidit presentar-se a la dura prova. 
Ricardo Alcántara va néixer a Montevideo (Uruguay). En la seva llarga trajectòria ha 
publicat més de 100 llibres, molts d’ells guardonats. Judit Morales (Barcelona, 1975). 
Va estudiar il·lustració a l’escola d’arts i oficis “Pau Gargallo” i Belles Arts a Barcelona. 
Adrià Gòdia (Barcelona, 1977). L’any 1995 va ingressar a la facultat de Belles Arts de 
Barcelona i el 1997 a l’escola d’arts i oficis “Llotja”. 
Pagès Editors - Nandibú - ISBN: 978-84-9975-732-2 - PVP: 13 € 

Guifré de Cerdanya i les cabòries de mitjanit
En Guifré té tantes cabòries al cap que no el deixen dormir ni descansar. Elles fan 
gresca cada mitjanit però ell està tan cansat que, de dia, fins i tot s’adorm damunt 
del cavall!  Com s’ho farà en Guifré per posar ordre? 
Montse Subirana. És Doctora en Psicologia, Diplomada i Postgraduada en Turisme. 
Ha publicat llibres de narrativa, guies de viatges i novel·la i és directora i escriptora de 
la col·lecció de contes infantils Contes de comtes.
Susanna Campillo. No recorda quan va agafar un llapis per primer cop però ja en fa 
més de trenta que es dedica professionalment a la il·lustració.
Arola editors - Contes de comtes - ISBN: 978-84-94487-13-2 - PVP: 17€

Les gallines d’Aristot
Com pot ser que les gallines d’Aristot siguin les úniques gallines del món que porten 
calces? No sempre n’han dut, bé que és veritat, però les seves mestresses no van 
tenir altre remei que mig vestir-les. Conte basat en una divertida llegenda, molt 
popular al Baridà.
Isidre Domenjó. Dinamitzador cultural, periodista i escriptor. Ha publicat diversos 
llibres de narracions, a més de contes infantils amb la il·lustradora Carme Invernón.
Carme Invernón. Ceramista, pintora i il·lustradora. Ha fet diverses exposicions de la 
seva obra i ha il·lustrat contes escrits per Isidre Domenjó.
Edicions Salòria - Petit Pirineu 10 - ISBN:  - PVP: 15 €

Arnau Mir de Tost i els estels màgics
L’intrèpid Arnau Mir emprèn un viatge ple d’aventures fins als inhòspits paratges del 
Montsec. Un cop arriba allà descobreix un món ple de sorpreses i vol complir el seu 
somni de construir molts castells. Ho aconseguirà amb l’ajut dels estels màgics?
Montse Subirana. És Doctora en Psicologia, Diplomada i Postgraduada en Turisme. 
Ha publicat llibres de narrativa, guies de viatges i novel·la i és directora i escriptora de 
la col·lecció de contes infantils Contes de comtes.
Susanna Campillo. No recorda quan va agafar un llapis per primer cop però ja en fa 
més de trenta que es dedica professionalment a la il·lustració.
Arola editors - Contes de comtes 1 - ISBN: 9788494367724 - PVP: 17€

La Cenicienta del siglo XXI
Una versión diferente y actual del clásico cuento de Charles Perrault. Míriam es una 
joven entusiasta que vive con sus tíos y primas. Tiene un deseo en la vida, sin embar-
go, sus primas harán lo imposible para que ésta fracase. 
Rosa Ventura Cutrina
Judith González de Mingo
Editorial Club Universitario - Bolsillo - ISBN: 9788416312306 
PVP: Papel 5,00 € Ebook 3,00 €

Guislabert de Barcelona i el misteri de la catedral
En Guislabert prepara una gran festa per celebrar la consagració de la Catedral de 
Barcelona. Tothom està tan emocionat amb els preparatius que desapareix una peça 
clau i no se sap on ha anat a parar... La trobaran abans que comenci la festa?
Montse Subirana. Doctora en Psicologia, Diplomada i Postgraduada en Turisme. Ha 
publicat llibres de narrativa, guies de viatges i novel·la.
Dàlia Adillon. Llicenciada en Belles Arts, s’especialitzà en il·lustració a l’Escola 
Massana. Guanyadora del II Premi Apila Primera Impressió 2014.
Arola editors - Contes de comtes - ISBN: 978-84-94367-73-1 - PVP: 17€

Olor de maduixa. Arbres, plantes, flors i fruits
Joana Raspall ha observat la natura i ens la regala sota la forma d’imatges rialleres, 
lluminoses,  afables i amables. Olor de maduixa, recull de més d’un centenar de poemes 
a càrrec de Josep M. Aloy, és un jardí literari ben singular ordenat alfabèticament. 
Les il·lustracions d’Anna Clariana ens ajuden a descobrir què s’amaga en cada un 
dels versos.
Joana Raspall i Juanola (Barcelona, 1913-2013). Començà la creació de les fitxes 
de mots sinònims, que de mica en mica va ampliant fins a elaborar el Diccionari de 
sinònims (1972), el Diccionari de locucions i frases fetes (premi Marià Aguiló de l’IEC 
1986) i Diccionari d’homònims i parònims (1988). 
Pagès Editors - Nandibú - ISBN: 978-84-9975-718-6 - PVP: 17,95 € 

Història de la bicicleta d’un home llangardaix 
Aquesta és la història d’en Mundo, un nen que va superar un atac dels llops al seu 
ramat, va pedalar amb una bicicleta de zelador de telefonia, es va enfilar als pals més 
alts com un  llangardaix.
Fina Casalderrey (Pontevedra, 1951) és mestra i membre numerària de la RAG. Premi 
Nacional de Literatura Infantil i Juvenil 1996 per O misterio dos fillos de Lúa.
Daniel Soms (l’Escala, 1983) estudià dibuix, pintura i il·lustració. Quant a la il·lustració, 
ha treballat per a l’Associació Lectura Fàcil i la Diputació de Barcelona.
Pagès Editors - Nandibú - ISBN: 978-84-9975-712-4 - PVP: 10,95 €

Ot de Pallars i el secret d’Elisava
La malabonança al Pirineu fa que els habitants dels comtats de Pallars, Urgell i la 
Cerdanya pensin en abandonar les muntanyes. L’Ot està decidit a trobar una solució 
perquè això no passi.
Montse Subirana. Doctora en Psicologia, Diplomada i Postgraduada en Turisme. Ha 
publicat llibres de narrativa, guies de viatges i novel·la.
Mònica Bada. Llicenciada en Belles Arts per la UB. En acabar els estudis canvià el 
Maresme pel Pallars Sobirà. S’especialitzà en il·lustració a l’Escola Massana.
Arola editors - Contes de comtes - ISBN: 978-84-94487-14-9 - PVP: 17€

L’últim llop de la Cerdanya
Josep Albanell va publicar l’any 1994 el conte L’últim llop de la Cerdanya amb 
l’editorial L’Arca de Junior, de Grijalbo-Mondadori. Va tenir gran èxit a les comarques 
pirinenques i l’edició es va esgotar. Ara, Edicions Salòria ha recuperat aquesta història.
Josep Albanell. Va néixer a Vic però va passar bona part de la infantesa a la Seu 
d’Urgell. És un dels escriptors més prolífics en llengua catalana, molt vinculat al món 
de la pedagogia, ha publicat una extensa obra infantil amb el nom de Joles Sennell.
Carolina Botella és una jove il·lustradora de Tuixent que anteriorment ha il·lustrat els 
contes El tresor més gran del món i El burot i les cireres d’Arfa.
Edicions Salòria - Petit Pirineu 9 - ISBN: 978-84-945200-0-6 - PVP: 15 €

Plaers d’hivern
Versets infantils per explicar o xiuxiuejar fluixet a l’orella. Llibres que cal llegir, 
imprescindibles  en la literatura per a infants i dels quals se n’han venut més de 
400.000 exemplars a tot el món.
Roger Paré, autor. 
Editorial Nandibú - Petit Nandibú 4 - ISBN: 978-84-9975-538-0 - PVP: 9,5 €
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Alt Urgell
4 fulls - La Seu d’Urgell - 973 35 47 85
Basar Rita Solà - Coll de Nargó - 973 38 31 59
La Llibreria Purgimon - La Seu d’Urgell - 973 35 01 90
Llibreria Pellicer - Oliana - 973 47 07 50
Papereria Salvat - La Seu d’Urgell - 973 35 05 60
Papers - La Seu d’Urgell - 973 35 44 79
Patalin - La Seu d’Urgell - 973 36 05 83

Andorra 
Granma - Andorra la Vella - 82 09 66
El Pergamí - Sant Julià de Lòria - 84 26 59
Escale - Andorra la Vella - 87 03 00
La Llibreria - Andorra la Vella - 82 42 41
La Puça - Andorra la Vella - 82 77 26
Llibre Idees - Escaldes - 86 18 82
Llibreria Francesa - Escaldes - 86 60 47
Pyrénées - Andorra la Vella - 88 00 00

Berguedà
Colors - Berga - 938 21 01 23
De Paper, SCP - Berga - 938 21 30 77
Huch. Impremta-Lliberia-Papereria - Berga - 938 21 00 64
Llibreria Barrufets - Bagà - 938 24 42 42
Llibreria L’Avet - Berga 938 22 00 19
Llibreria Quatre Cantons - Berga - 938 21 29 48
Llibreria Raval - Bagà - 938 24 40 74
Mafalda - Berga - 654 51 59 00
Oficina de Turisme del Berguedà - Berga - 938 22 15 00
Papereria Ca la Montse - Guardiola de B. - 938 22 72 53
Papereria del Roser - Berga 938 21 08 48
Súper 2 - Berga - 938 22 05 42

Cerdanya
Edelweiss - Llívia - 972 89 62 62
Estanc Roc - Alp - 972 89 00 82
Hotel Muntanya - Prullans - 973 51 02 60
Impremta Cadí - Puigcerdà - 972 88 17 01
Llibreria Canal - Alp - 972 89 00 46
Llibreria Clips - Bellver de Cerdanya - 973 51 12 20

Llibreria Núria - Llívia - 620 50 53 79
Llibreria Viladesau - Puigcerdà - 972 88 01 91
Papereria Viñas - Puigcerdà - 972 88 02 18
Parc dels Búnquers - Martinet - 648 14 10 70

Pallars Jussà 
Casa Roya - Isona - 973 66 40 85 
Llibreria Bochaca - Tremp - 973 65 02 08
Llibreria Casa Torres - La Pobla de Segur - 973 68 00 62
Llibreria Central - Tremp - 973 65 27 90
Llibreria Chalamanch - La Pobla de Segur - 973 68 07 12
Museu de la Conca Dellà - Isona - 973 66 50 62

Pallars Sobirà
Botiga Hotel Cardós - Ribera de Cardós - 973 62 31 00
Botiga Hotel Vallferrera - Àreu - 973 62 43 43
Casa Balbino - Esterri d’Àneu - 973 62 60 65
Casa Manela - Esterri d’Àneu - 973 62 60 74
Ecomuseu de les Valls d’Àneu - Esterri d’À. - 973 62 64 36
Hostal Muntanya - Alins - 973 624411
La Torrassa - La Guingueta - 973 62 40 55
Llibreria Les Aigües - Llavorsí - 973 62 20 18
Llibreria Solé - Sort - 973 62 01 35 
Lo Bardanal - Espot - 973 62 41 30

Ribagorça
Papereria Romànic - Barruera - 973 69 41 30
El Ventador - Barruera - 617 05 79 69

Solsonès
Llibreria Pellicer - Solsona - 973 48 16 65
Llibreria Verdaguer - Solsona - 973 48 03 57

Val d’Aran
Er Àreu - Les - 973 64 83 26
Eth Plumier - Vielha - 973 64 24 64
Llibreria Ruda - Vielha - 973 64 00 50
Llibreria Vidal - Vielha - 973 64 09 60
Refugi Rosta - Salardu - 973 64 53 08

Punts de venda de llibres del Pirineu

Butlleta d’inscripció (quota anual de 20 €). Ompliu i trameteu la butlleta a: llibredelpirineu@gmail.com

Nom i cognoms        

Activitat    DNI/Passaport

Adreça         

Població              CP

Telèfon                                   Correu electrònic

Núm. de compte IBAN (24 dígits)

Data i signatura

associació     llibre del pirineu


