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Il·lustració de Maria Rius



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
XXXiii jocs Florals de cerdanya
Nova recopilació dels treballs guanyadors i finalistes dels Jocs Florals de Cerdanya 
d’Alp, en aquest cas corresponents a l’any 2016. El llibre recull els treballs guar-
donats tant en prosa com en poesia. L’Ajuntament d’Alp premia una vegada més 
la il·lusió dels escolars de l’entorn pirinenc que han fet l’esforç d’imaginar primer 
i desenvolupar després una historia o una poesia brillant, sempre amb el suport 
dels seus mestres, que els  encoratgen a escriure. Com sempre els autors més 
grans també hi tenen cabuda. Enguany i per primera vegada en aquest certamen, 
el més antic de Cerdanya, s’han premiat també els millors treballs presentats en 
l’apartat d’educació especial. Diversos autors
Edicions Salòria - PVP: 9 €

XXi premi Vila de puigcerdà 2017
L’Ajuntament de Puigcerdà publica, com cada any, les obres guanyadores de la 
XXI edició del Premi Vila de Puigcerdà. Un premi que ja ha ultrapassat de llarg 
la majoria d’edat i que a partir d’aquesta edició l’Ajuntament de Puigcerdà ha 
decidit  augmentar de manera substancial les seves dotacions.   
Diversos autors 
Els treballs guanyadors de l’any 2016 han estat els següents: Decideix-te, Vens o 
et quedes?, de Mª Rosa Dachs Peitiví, primer premi i Roser d’Or. Més fang a les 
mans encara, d’Agustí Masip i Vidal, segon premi i Roser d’Argent. Els finalistes 
d’enguany han estat: L’home del quart tercera, de Núria Boltà i Vilaró; Els colors 
de la nostàlgia, de Mercè Casellas i Lucas; Jordi, de Josep Usó i Mañanós. 
Impremta Maideu - PVP: 10 €
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m Alcanadre
Joan Peruga s’endinsa sense pudor en un període crucial de la seva vida amb un 
estil precís i directe. Alcanadre ens acosta de manera valenta i delicada als grans 
descobriments, i també a les grans decepcions, que acompanyen el moment en 
què s’abandona definitivament la innocència. 
joan peruga és llicencia en Geografia i Història i cofundador de la revista Portella. 
Ha publicat articles de premsa reunits a Dijous remenats (2001) i El temps estanyat 
(1994), premi Tristaina de periodisme, i les novel·les Últim estiu a Ordino (1998), 
premi Fiter i Rossell de novel·la, La República invisible (2004) traduïda al romanès i 
El museu de l’elefant (2013) finalista del premi El lector de l’Odissea 2012.
Editorial Andorra - Col·lecció Narrativa - ISBN: 978-99920-53-88 - PVP: 18 €
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Almusara
“Una obra que incita a prendre el bastó i posar-se caminar, retrobar-se amb la 
serralada de la Mussara (...) i delectar-se amb el paisatge que s’obre al seu davant, 
sentint les aromes del bosc, l’escalfor del sol sobre la pell, escoltar els sons que 
transporta l’aire, gaudir amb les espurnes de la llum canviant a cada minut... I, so-
bretot, recuperar la memòria de vida d’aquelles persones que un dia van conrear 
la terra on van viure, estimar i morir. 
Ramon Gausachs és natural del barri de Sants, tot i que viu a L’Hospitalet de 
Llobregat des de 1992. Funcionari, excursionista, fotògraf naturalista i tècnic en 
herboristeria i dietètica, col·laborà amb revistes naturalistes com ara Fitomédica, 
Cuerpomente o Setas y Plantas. 
Pagès Editors – Col. Narrativa, 88 – ISBN 978-84-9975-822-0 – PVP: 24 €
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Cabrils, Sao Paulo, Barcelona. Un amor pendent
La novel·la Cabrils, Sao Paulo, Barcelona. Un amor pendent, està inspirada en fets 
reals de la vida de Jaume Almirall i Joana Barrós, els quals han compartit records 
i vivències, moltes de les quals estan reflectides en aquest llibre.                                                          
Emília Illamola Ganduxé, (Argentona,1953),  ha estat vinculada laboralment al món 
del llibre des del 1974,  fou cofundadora de la llibreria Robafaves de Mataró, de la 
que es va desvincular el 2011. Actualment, escriu i col·labora en diversos progra-
mes culturals de Mataró Ràdio. Ha publicat llibres de prosa poètica i novel.les. Ca-
brils, Brasil, Barcelona. Un amor pendent (2017) és la primera basada en fets reals.
Voliana Edicions - Col. Voliac, 33 - ISBN: 978-84-946347-0-3 - PVP 16 € 
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narrativa

Cròniques de Kaneai
Cròniques de Kaneai  és un recull de contes fantàstics, la majoria dels quals trans-
corren a Cerbi (Valls d’Àneu, Pallars Sobirà). La natura hi és omnipresent i s’hi 
trenen dues melodies ben diferents, la de l’alta muntanya humanitzada, on es 
barregen pagesos i estiuejants, i la fantàstica, que brolla de les esquerdes de la 
terra, de les roques i dels salts d’aigua. 
Raquel Picolo (Cerbi, 1961) va néixer  a les Valls d’Àneu i viu a Vilassar de Mar. És 
escriptora i professora d’escriptura, i  també condueix clubs de lectura. Doctora 
en ciències biològiques, en un altre temps que s’encavalca amb el d’ara es va de-
dicar a la investigació, la docència universitària. La nit als armaris (2012, 3a edició 
revisada el 2016), va ser el seu primer llibre de creació literària en solitari. 
Voliana Edicions - Col. Voliac, 31 - ISBN  978-84-944848-9-6 - PVP: 15 €
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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). Llicenciat en Ciències de la 
Informació. El teatre és el que, els darrers vuit anys, ha marcat la seva vida, 
especialment com a productor i actor del Setge d’Olp.
Pagès Editors - Proses 96 - ISBN 978-84-9975-664-6 - PVP: 16 €

estiu del 38
Estiu del 38 és un conte publicat a The New Yorker el 4 de març del 2013. És un 
conte ambientat al Pirineu, a la Pobla de Segur, durant la Guerra Civil i la post-
guerra, una historia d’amor i de secrets del passat que vénen fins al present. Una 
historia sobre la vida de les persones, construïda a partir del dolor i de la mentida.
Colm Tóibín (Enniscorthy, 1955). És un dels escriptors irlandesos contemporanis 
més importants. Autor d’una trentena de llibres, molts de renom internacional, i 
receptor d’alguns dels principals premis literaris, com el Booker Prize.
Edicions Salòria - Col. Vorafoc - ISBN: 978-84-945763-1-7 - PVP: 18 €
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Començar de zero, i altres narracions
Començar de zero i altres narracions, inclou l’obra guanyadora de la segona edició 
del Premi Guillem de Belibasta, així com 4 títols més: les dues obres finalistes i dues 
obres recomanades.
joan graell és el guanyador del primer premi de la segona edició del Premi Guillem 
de Belibasta. Escriptor i poeta de Cambrils, al Solsonès (1971). La seva poètica es 
fonamenta en la visió lírica de la muntanya. És autor de diversos llibres de poesia i 
obres literàries de rellevància.
edicions salòria - Col. Pr. Guillem Belibasta - ISBN 978-84-945763-2-4 -  PVP: 14 €

Cinco rebeldes
Cinco rebeldes es la historia de cinco personas que dejan su hogar para luchar por la 
República durante la Guerra Civil. Un guerrillero heroico que al volver a los Estados 
Unidos se atreve a revelar su homosexualidad. Un irlandés prisionero de Franco 
que intenta salvarse mediante la música. Una enfermera negra que encuentra aquí 
el amor que en casa se le niega. Un escri¬tor de Nueva York que bajo las bombas 
recibe una lección de vida. 
jordi Martí-rueda (Barcelona, 1976) es escritor e historiador. Finalista en el premio 
de narrativa corta por Internet TINET 2015. Ha colaborado con varios proyectos 
de recuperación de la memoria de la Guerra Civil, como el Censo de Simbología 
Franquista en Cataluña. 
editorial Milenio - Col. Alfa, 65 - ISBN 978-84-9743-760-8 -  PVP: 17 €
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La dona que somiava mariatxis
27 contes que en un marc de normalitat aparent i quotidiana s’endinsen –amb hu-
mor- en la complexitat i en l’absurd de les relacions humanes amb un llenguatge 
fresc, senzill i irònic. 
Assumpta Mercader Solà és actriu narradora, es dedica a explicar contes per a 
petits i grans i també treballa com a actriu i titellaire. Explica contes de grans au-
tors com Mercè Rodoreda o Quim Monzó, és una apassionada de les llegendes i 
les rondalles i també ha estrenat  tres espectacles de narració de contes propis. La 
dona que somiava mariatxis és el seu primer llibre de contes per a adults. 
Voliana Edicions - Col. Voliac, 29 - ISBN: 978-84-944848-4-1     PVP: 15 € 

la baixa cerdanya
Tercer volum de la col·lecció que ens porta a racons sovint poc coneguts de la 
Baixa Cerdanya i sobretot a la seva gent.
joan obiols i puigpinós és llicenciat en història i mestre de català, professor i tècnic 
de turisme rural, humanista i escriptor. Membre de diverses entitats i col·lectius piri-
nencs, creador de programes radiofònics de temàtica pirinenca i alt urgellenca, és un 
pirinenc en actiu. Ha publicat a Garsineu Edicions Esvorancs, Marrades, Nits de taver-
na, Fulls de pergamí, El desert verd, L’infern dolç, La cucota i La gramola, i El Principat 
d’Andorra amb Edicions Salòria i Editorial Andorra.
Editorial Andorra / Edicions Salòria - Col·lecció: Viatge universal pel Pirineu 
ISBN 978-84-946601-0-8 - PVP: 18 €

La síndrome de l’escala
Els protagonistes de Caus, tenen en comú que en algun moment —o molt so-
vint— han patit l’esperit de l’escala que relata Diderot a Paradoxe sur le comé-
dien. No han pogut reaccionar a temps i la manca de resposta els submergeix en 
una mena d’angoixa vital. Aquest esperit arriba a la categoria de síndrome en 
casos extrems d’impotència social. 
Antoni Caus Vidal, fill de cabaler de la Segarra emigrat a Barcelona, va canviar la 
gran ciutat per la Cortinada amb el nou mil·lenni. En contra de l’opinió familiar 
s’ha guanyat la vida amb les paraules i n’està orgullós. Espera que ningú no li ho 
tingui en compte.
Editorial Andorra  - Col. Narrativa - ISBN 978-99920-53-91-1 - PVP: 16 €

Mariquita Tennant
El 24 de novembre del 2005, l’alcalde de Windsor i Maidenhead (Anglaterra) va 
col·locar en una casa molt antiga del barri de Clewer una placa blava en honor 
d’una tal Mariquita Tennant, morta l’any 1860. La notícia no tindria més interès 
per a nosaltres sinó fos perquè aquesta senyora es deia de soltera Maria Frances-
ca Eroles i Eroles i, per tant, era d’origen català. 
Lluís Barbé Duran (1939) és professor emèrit de la UAB. Ha publicat obres, amb 
noms i pseudònims variats, en diversos camps: La Biblia del Economista (diver-
timento de Manuel Teci Fares, 1972), Converses amb Fabian Estapé (entrevistes 
fetes amb la col·laboració de Dolors Bramon i Manuel Estpé, 1988).
Pagès Editors - Col. Lo Marraco, 318 - ISBN: 978-84-9975-832-9 - PVP 18 €

l’alta cerdanya
Segon volum del viatge iniciat a Andorra i que en, aquest cas, ens porta a redescobrir 
un territori veí però amb una identitat sovint desconeguda.
joan obiols i puigpinós és llicenciat en història i mestre de català, professor i tècnic 
de turisme rural, humanista i escriptor. Membre de diverses entitats i col·lectius piri-
nencs, creador de programes radiofònics de temàtica pirinenca i alt urgellenca, és un 
pirinenc en actiu. Ha publicat a Garsineu Edicions Esvorancs, Marrades, Nits de taver-
na, Fulls de pergamí, El desert verd, L’infern dolç, La cucota i La gramola, i El Principat 
d’Andorra amb Edicions Salòria i Editorial Andorra.
Editorial Andorra / Edicions Salòria - Col·lecció: Viatge universal pel Pirineu 
ISBN 978-84-945763-5-5 - PVP: 18 €
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narrativa
objectiu Fidel. Cuba nua
Novel·la en que el protagonista recorre Cuba i ens la fa conèixer a fons: el camp, 
les ciutats, l’arquitectura, la gastronomia, els museus, la beguda, la música, 
l’economia, la flora, la fauna i sobretot els carrers i les persones: cambrers i 
cambreres, xofers, jineteres, aconseguidors, guies…Mig en broma, però ben se-
riosament, M. Joan i Arinyó proclama veritats sobre el socialisme, el capitalisme, 
l’església, la riquesa, la pobresa, la prostitució, el goig, el desencís, i la lluita del 
poble cubà per sobreviure i prosperar, digne i feliç. 
Manel joan i arinyó (Cullera), poeta i narrador, és autor de 11 llibres de relats, 2 
volums de poesia i diversos llibres juvenils.
Voliana Edicions - Col. Voliac, 34 - ISBN: 978-84-946347-2-7 - PVP: 16 €

Oli de perdigons
Oli de perdigons és una història de dones valentes i plenes de saviesa que tenien el 
coratge i l’empenta per sortir de la seva vall; deixaven la família per anar a ajudar 
molta gent. L’esforç, el sacrifici i certa picaresca eren els seus grans valors en un temps 
molt similar al moment actual: una societat sacsejada per una gran crisi amb manca 
de treball, desigualtat, fi del bipartidisme, revolta social, evolució del catalanisme. 
Roser Guix (Odèn, 1963) actualment viu a Nuncarga (Peramola), és mestressa 
de casa i treballa a pagès. Esdevingué una lectora voraç als vint anys en el decurs 
d’una llarga malaltia. Fou llavors que va tenir la idea d’escriure ficció per homena-
tjar la duresa de la vida dels seus avantpassats. 
Pagès Editors - Col. Proses, 106 - ISBN: 978-84-9975-834-3 - PVP 17 €            

Rainer & Lou, Vol. II
Correspondència entre un gran poeta de llengua alemanya i una dona 
intel·lectualment fascinant, de pensament independent i impulsora de la psicoanàli-
si. Preat testimoni del conflicte que en Rilke oposava la creació poètica i la vida.
Rainer Maria Rilke (1875 - 1926), poeta de llengua alemanya, autor de Sonets a 
Orfeu, Les Elegies de Duino, Cartes a un jove poeta, Els quaderns de Malte i His-
tòries del Bon Déu.
lou andreas-salomé (1861- 1937), escriptora i pensadora d’origen rus. Interes-
sada en la psicoanàlisi, deixeble i amiga de Freud, escrigué diversos assajos en el 
camp de la psicoanàlisi.
Editorial Límits - ISBN 978-99920-56-31-8 - PVP: 18 €

Tuits al viento
Un libro empapado de sabiduría, urdido por una cadena de pen¬samientos que 
casi se pueden calificar de máximas sapienciales. Pertenece al género del aforis-
mo, porque cada tuit contiene un pensamiento sintético e iluminador que abre 
una nueva ventana por donde mirar la misma realidad cotidiana, la misma de 
siempre, pero con otros ojos. 
Cinto Busquet Paredes (Girona, 1961), después de haber hecho estudios cien-
tíficos y humanísticos, se especializó en teología de las religiones en Japón y en 
Italia, donde vivió, respectivamente, diecisiete y ocho años
Editorial Milenio - Col. Varia, 102 - ISBN: 978-84-9743-737-0 - PVP: 10 €

Xera i sutge
Xera i Sutge és una novel·la històrica, centrada en els fets de la revolta anarquista 
de Fígols del 18 al 23 de gener de 1932. La nena protagonista viu entre la colònia 
tèxtil on treballa la mare i la mina de Sant Corneli de Cercs on treballa el pare.
sílvia Fernández serrano (Sant Jordi de Cercs, 1983), és llicenciada en Filologia 
Anglesa per la Universitat de Barcelona, i treballa com a professora de secundària 
d’anglès i de llengua i literatura castellanes. La seva primera novel·la, La Veu del 
Pedrenyal, de caràcter històric i ambientada a la Catalunya entre els segles XVI 
i XVII, a la comarca d’Osona, donava una visió desmitificada del bandolerisme.
Voliana Edicions - Col. Voliac, 32-  ISBN: 978-84-944848-8-9 - PVP: 16,50 €          
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estudis
1.672 dites popular del parlar de cerdanya
El llibre és el resultat de la revisió a fons d’un de previ, El parlar de Cerdanya. Gra-
màtica, diccionari cerdà, dites populars, editat a l’abril de 2011. Les aportacions 
de nous mots gairebé han duplicat els que tenien recollits. El treball s’ha publicat 
en dos volums. En el primer hi ha bàsicament el vocabulari, que arriba a les 3.918 
paraules i, finalment, aquest darrer volum.
Manel Figuera (Barcelona. 1957) professor de català i corrector. Ha escrit poesia, 
novel·la, narració curta i guies d’excursions per Cerdanya i el Pirineu. 
Salvador Vigo (Bellver de Cerdanya, 1965), treballa a l’Oficina Comarcal de la Cer-
danya del Departament d’Agricultura. Coautor de llibres etnogràfics i històrics.
Edicions Salòria - Col. Mots del cim - ISBN: 978-84-946601-7-7 - PVP: 20 €

Basc per a catalanoparlants (o com dues llengües tan diferents s’assemben tant)
No es tracta d’un típic manual de gramàtica. Hi trobareu passatges novel·lats, re-
ferències històriques i culturals, tastets de gastronomia... i més! Tot plegat per end-
insar-vos, de manera entretinguda, en el funcionament de la llengua basca, guiats 
per la ploma amena i rigorosa de la professora Beatriz Fernández, amb l’ajut de la 
traductora Anna Pineda, que ha adaptat per al públic catalanoparlant aquest llibre. 
beatriz Fernández Fernández. Professora Titular del Departament d’Estudis Bas-
cos de la Universitat del País Basc. És membre d’Euskaltzaindia (Reial acadèmia 
de la llengua basca). Anna Pineda Cirera. professora de la Universitat de Barcelo-
na, n’ha fet la traducció i adaptació al català.
Voliana Edicions - Col. Entrevol, 26 - isbn: 978-84-944258-3-7 - PVP: 17 €

El bosc immobilitzat
Aquest llibre resumeix, des d’una perspectiva actual, les diferents polítiques 
adreçades als boscos des del segle XVIII fins avui. Mostra com la política forestal 
s’ha orientat cap al bosc públic i analitza, críticament i amb detall, les polítiques 
aplicades als boscos de Catalunya des del restabliment de la Generalitat l’any 1980.  
L’obra assenyala per primera vegada les clarors i les ombres d’aquestes accions, i és 
útil per accedir a una visió panoràmica sobre els nostres boscos. 
joan ignasi castelló Vidal (Barcelona 1947), enginyer de monts, antic director del 
Servei de Parcs Naturals i de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona.
Pagès Editors - Col. Argent Viu, 138 - ISBN: 978-84-9975-829-9 - PVP: 24 €

dites, refranys i paraules de la Vall de cabó
L’obra és fruit d’un treball de recerca oral sobre contalles de l’ahir per terres 
de Vall de Cabó; un mosaic natural i genuí d’històries, refranys i dites populars 
d’un altre temps que formen part del nostre patrimoni cultural immaterial, sum-
mament plural i ric.
josep obiols potensà (El Vilar, 1942). Va néixer a Cal Josep, a El Vilar, on sempre 
ha viscut i on ha treballat de pagès, tofonaire, boletaire i caçador. Estima la cultu-
ra pirinenca, i és un gran aficionat de les dites i els refranys populars.
Edicions Salòria - Col. Mots del cim - ISSN: 978-84-945763-3-1 - PVP: 12 €

El camp de treball de la falç i el martell
El camp de treball de la falç i el martell aborda un tema poc conegut en la història 
de la Guerra Civil espanyola, el dels camps de treball republicans, en concret el 
camp número 2, dels sis que hi hagué a Catalunya. Aquest camp es va crear a 
l’Hospitalet de l’Infant i posteriorment es va traslladar a Montferrer-Castellbò i 
Valls de Valira.
jordi nistal (La Seu d’Urgell, 1957). Professor de Geografia i Història a l’IES Joan 
Brudieu de la Seu d’Urgell. Ha orientat l’interès investigador cap a la Geografia i 
la Història Contemporània de l’Alt Urgell sobre la qual ha publicat diversos estudis 
de temàtica local.
Edicions Salòria - Col. Estudis locals, 5 - ISBN: 978-84-944006-7-4 - PVP: 17 €
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estudis
els frontals d’altar romànics de la cerdanya
L’obra vol donar a conèixer aquests tresors patrimonials que es troben custodiats i 
protegits en diversos museus d’arreu del món: només dos es poden contemplar a 
les esglésies de la Cerdanya i la majoria són al Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
Aquest llibre és una magnífica peça de museu.
alfred pérez-bastardas (Barcelona, 1944). És historiador, Premi Extraordinari de 
Llicenciatura i doctorat per la Universitat de Barcelona el 1985. És membre del 
Grup de Recerca de Cerdanya i de l’Associació Llibre del Pirineu. Té publicats, entre 
d’altres, els llibres Bolvir, notes geogràfiques i històriques (Mediterrània, 1986), La 
Cerdanya. Quadren de notes (Salòria, 2010) i Cerdanya, cap on vas (Salòria, 2014).
Edicions Salòria - Col. Pirineu Art - ISBN: 978-84-945763-6-2 - PVP: 18 €

Ho estem fent bé?
Ho estem fent bé? És una pregunta massa freqüent com per no prendre-la se-
riosament. A través dels diferents escrits que conformen els llibre no es pretén 
donar receptes màgiques i universals, al contrari, es pretén fomentar que cada 
lector pensi, busqui i trobi allò que millor li vagi. 
Miquel Alet. La Seu d’Urgell, 1978. És psicòleg, i té formació en sistemes familiars i 
psicopedagogia, i unifica aquests sabers teòrics i pràctics com a psicòleg en l’àmbit 
de la criança, els trastorns del desenvolupament, l’atenció precoç i la família. 
andrea Zayas. Jove il·lustradora urgellenca. Ha il·lustrat, entre d’altres, el conte 
Petons perduts de la col·lecció Pessigolles.
Edicions Salòria - ISBN 978-84-946601-2-2 - PVP: 18 €

La cuina dels dijous
La fidelitat del Morell a la ràdio és digna d’esment i admiració. Anys i anys acudint 
puntualment a la seva cita amb els oients, primer a Tàrrega, més tard a Balaguer, 
que s’acostumava a produir en dijous. Sí, el mateix dia en què als menjadors pú-
blics del nostre país s’ha convertit en tradicional la presència de la paella als me-
nús. Dijous, paella i ràdio, doncs. Aquest volum és un cas especial, dins la vasta 
producció de literatura gastronòmica de Morell. 
josep M. Morell (Alfarràs, 1944) és un cuiner inquiet, bellugadís, dinàmic, que fa 
el que fa i ho viu a fons perquè li agrada, que cuina amb gust i ganes, i que explica 
des¬prés amb vocació didàctica allò que ha cuinat.  
Pags Editors - Col. Vària Cuina, 12 - ISBN 978-84-9975-838-1 - PVP: 16 €

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. 
Oriol Riart Arnalot (Esterri d’Àneu, 1978). Historiador, arxiver i fotògraf. Entre les 
seves tasques professionals destaquen la codirecció del programa Pagesia a La 
Manyana TV, la gestió cultural i la dinamització local al municipi de Torrebesses. 
sebastià jordà ruiz (El Pont de Suert, 1979). Llicenciat en Belles Arts per la Uni-
versitat de Barcelona. Professionalment ha estat codirector del programa Atlànti-
da a La Manyana TV i actualment treballa i viu com a creatiu freelance. 
Pagès Editors - Col. Visió - ISBN 978-84-9975-705-6 - PVP: 24 €

Municipi de Peramola. Toponímia
Abans de la dominació romana, de parla llatina, al Pirineu hi havia pobles que 
tenien parlars bascoides, i després dels romans s’hi instal·laren pobles germànics, 
com ara els gots i els francs. D’aquesta relació entre el territori i el parlar dels seus 
habitants en van néixer els topònims, que descriuen el paisatge d’una manera 
ben senzilla i també, a vegades, especialment suggeridora.
josep espunyes (Peramola, 1942). Escriptor i lingüista. Autor, entre altres obres, 
de Temps de manobre (1977), finalista premi Carles Riba el 1970, De l’Evangeli se-
gons sant Lluc (1977), Notes mínimes d’un paisatge (1987), Alt Urgell. Motarrots, 
fets, llegendes (2011), Obra poètica (2012) i Piulades de cultura popular (2016).
Edicions Salòria - Col. Estudis locals - ISBN 978-84-944006-7-4 - PVP: 17 €
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estudis / publicació periòdica

procesos hidrosedimentarios en medios fluviales
El funcionamiento natural de los ríos depende de la interacción entre los distintos 
elementos y procesos físicos (flujo de agua y de sedimentos,) y biológicos (comu-
nidades bentónicas, vegetación acuática, metabolismo) que forman el cauce, así 
como de las características físico-químicas.
ramon j. batalla es geógrafo, especializado en Geomorfología Fluvial. Obtuvo el 
doctorado en Geografía por la UB en 1993 y es profesor de Geografía Física en 
la Universitat de Lleida desde 1996. Álvaro Tena es geógrafo, especializado en 
Geomorfología Fluvial. Realizó su tesis doctoral en la Universitat de Lleida (2012), 
donde continuó como investigador postdoctoral del proyecto Consolider-SCARCE. 
Editorial Milenio - Col. Alfa, 60. - ISBN: 978-84-9743-732-5 - PVP: 20€    

Tírvia i la Coma de Burg
Aquest llibre, fruit d’un llarg i minuciós treball de recerca documental i 
bibliogràfica, i de reconeixement físic sistemàtic realitzat per l’autor en els 
darrers anys, estudia les entitats dels municipis de Farrera (Burg, Farrera, Alendo, 
Glorieta, Montesclado i Mallolís) i Tírvia (Tírvia, la Bana i Terveu).
Xavier Sudrià (Barcelona, 1948). És enginyer tècnic industrial, membre del Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu i de diverses associacions pirinenques. Amb aquesta 
obra completa una trilogia iniciada l’any 1993.
Edicions Salòria - Col. Estudis locals - ISBN: 978-84-945763-0-0 - PVP 25 €

trens i estacions de catalunya
Per primera vegada, com a resultat d’una intensa i llarga recerca de postals i foto-
grafies ferroviàries antigues, s’ofereixen a l’aficionat als trens i al lector encuriosit 
amb la història gràfica del país 345 imatges, la majoria inèdites, que mostren 
totes les estacions i baixadors existents a les diverses línies de via d’ample ibèric 
a Catalunya, durant la primera meitat del segle xx. 
Antoni Nebot i Biosca (Lleida,1951). Administratiu de professió i aficionat al ferro-
carril i a la seva història, ha reunit en el decurs dels anys un ampli arxiu d’antigues 
imatges ferroviàries de tot el món, especialment de l’època dels trens de vapor, 
els seus preferits i els que li van encomanar aquesta afició en la seva infantesa. 
Pagès Editors - Col. Visió, 76 - isbn: 978-84-9975-841-1 - pVp: 29 €
           

portella - andorra lletres arts - núm. 11
El número 11 de Portella aprofundeix en l’eclosió a Andorra d’una munió de 
grups i intèrprets que configuren un panorama insòlitament ric. A més, la nostra 
proposta inclou el CD El so Portella, amb catorze peces cedides per les bandes. 
Completa el número “La mar es guanya amb llibres”, una aproximació de Vicenç 
Villatoro a la figura de Cervantes, Llull i Shakespeare, recordats el 2016 pels seus 
centenaris. Parlem també dels trenta anys de Pedra de tartera, de Maria Barbal, i 
tenim el privilegi de comptar amb un text de la pròpia autora. Destaquem d’entre 
la resta de continguts la secció dedicada a Vicent Andrés Estellés, on analitzem la 
petjada del poeta valencià a Andorra.
col·lectiu portella - Tardor 2016 - ISSN: 2222-2294 - PVP 10 €
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Planeta Mut
Com es comunicarien entre si uns éssers muts d’un altre planeta però molt semblants 
als humans? Com es comunicarien la gent de la Terra amb aquests éssers intel·ligents? 
Quin paper hi podria jugar la dansa? Hi hauria literatura en un planeta mut? Com els 
condicionaria un canvi en la proporció de naixements? Serien éssers més pacífics? 
Quina seria la mentalitat dominant en un planeta d’aquestes característiques? 
jordi solé i camardons (Oliana, 1959) és catedràtic de llengua catalana i literatu-
ra a Secundària, ha treballat durant cinc anys d’assessor LIC. És practicant de la 
sociolingüística i va començar a treballar en l’independentisme als 17 anys. Ha 
impulsat diverses publicacions i ha publicat 22 llibres. Epíleg: Aleix Cort
Voliana Edicions - Col. Voliac, 8 - ISBN 978-84-944848-5-8- PVP: 15 €
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andorra - les millors ascensions i excursions - 30 itineraris
Carpeta que conté un mapa a escala 1:40.000 de tot el Principat d’Andorra més 
una petita guia amb la descripció de 30 itineraris assenyalats en el mapa, 20 as-
censions a pics i 10 excursions a llacs.
Treball de camp i descripció dels itineraris realitzat per Carles Gel (Vilassar de 
Mar, 1963). Guia d’Alta Muntanya (AEGM), especialista en Pirineus, Atles, Etna, 
Dolomites i Àrtic. Ha participat en més de 60 expedicions arreu del món. És tam-
bé escriptor amb quasi quaranta llibres publicats.
Editorial Piolet - ISBN 978-84-945169-1-7 - PVP: 12 €

camins de l’exili. camprodón - prats de molló 
Carpeta que conté un mapa a escala 1:25.000 i una guia amb la ruta Camins de 
l’exili®. Trekking circular transfronterer de mitja muntanya (60 km) que segueix 
els camins recorreguts pels exiliats republicans (1939) i  de l’èxode jueu cap a 
Espanya (1940-1945).
Carles Treviño (Barcelona, 1957), viu a Prats de Molló. Guia acompanyant de 
muntanya i format en Sociologia de l’Oci i del Temps Lliure. Dissenyador de la 
ruta i propietari de l’empresa Trekking Canigó.
Editorial Piolet - ISBN 978-84-9975-689-9 - PVP: 12 €

A través dels Andes bolivians
de la paz al llac titicaca i el parc nacional de sajama
En aquest llibre, l’autor hi explica els esdeveniments dels dies que ha passat a Bo-
lívia amb cinc amics. El seu objectiu era assolir dues muntanyes de sis mil metres 
després d’aclimatar al llac Titicaca. Però no tot anirà com s’havia planificat.
Manel Figuera viu a Vilallobent (Cerdanya). Ha recorregut el Pirineu i fruit d’això 
són les seves guies d’excursions. També s’ha mogut pels Alps, l’Atles i el Caucas. 
Ha escrit poesia, novel·la i estudis. Treballa al Consorci per a la Normalització 
Lingüística.
Editorial El Toll - ISBN: 978-84-946415-5-8 - PVP: 25 €

Bitxos il·lustrats del Pirineu
Activitat creativa, al voltant dels insectes pirinencs, feta pels alumnes de l’Escola 
Municipal d’Arts Plàstiques de la Seu d’Urgell. Cadascú va triar l’insecte que més 
li agradava, el va identificar i el va dibuixar lliurement. El resultat és un excel·lent 
llibre que ja és el quart de la col·lecció Boscart.
Es tracta d’un llibre col·lectiu que ha estat coordinat per la directora de l’Escola 
d’Arts, josepa travé, i magníficament dissenyat per Ramon Berga.
Edicions Salòria - Col. Boscart - ISBN 978-84-945763-9-5 - PVP 13,50 €
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muntanya / natura / viatges

el rep dels 100 cims a les comarques gironines - 51 ascensions
Aquesta guia a tot color comprèn les cinquanta-una ascensions de la proposta de la 
FEEC (100 cims) a les comarques gironines que ens porten des de la Costa Brava fins 
a la Vall de Núria.
gala jaile i casademont (Girona, 1991) amant de la muntanya i esportista, aquest és 
el seu primer llibre. nil jaile i casademont (Girona, 1982) descobrí els valors de les 
muntanyes amb l’escoltisme i els viatges. Autor també de A peu per l’Alta Garrotxa, 
17 itineraris (Cossetània, 2010).
Editorial Comanegra i Editorial Piolet - ISBN: 978-84-16605-78-1 - PVP 17 € 

Els ocells de la Seu
Catàleg fotogràfic dels ocells de La Seu d’Urgell
Autors: Jordi Dalmau i Quim Minoves
jordi dalmau: urgellenc del 1972. Autor també del llibre  Els ocells del Segre a la Seu. 
Quim Minoves: va néixer el 1998 a Barcelona. Mare urgellenca i pare balaguerí. Als 
12 anys em vaig aficionar als ocells gràcies al llibre Els ocells del Segre a la Seu. 
Editorial Mesclant - ISBN: 978-99920-72-09-7 - PVP 15 € 
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Montañas de Marruecos
Los protagonistas de este libro son las montañas de Marruecos y lo aprendido 
en los pasos que sobre ellas se han dado. El objetivo de este trabajo es compartir 
con los amantes de las montañas auténticas, los maravillosos descu-brimientos 
que surgen al caminante en sus exploraciones.
Víctor Luengo ha realizado 18 viajes y expediciones a Marruecos, recorriendo to-
das sus montañas. Es colaborador gráfico de varias revistas de montaña, y coau-
tor de los libros Los tesoros de Aigüestortes y Sant Maurici (Editorial Milenio, 
2003) y El Camino de las Estrellas (Editorial Milenio, 2004). 
Editorial Milenio - Col. Visión, 19 - ISBN: 978-84-9743-726-4 - PVP: 25 €

Salòria. Torreta de l’Orri. Terra Incògnita. Lo cor de lo Pallars
28 excursions. 50 llocs imprescindibles
Carpeta que conté un mapa a escala 1:30.000 de la zona del pic de Salòria i la 
Torreta de l’Orri, dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu. L’acompanya una guia amb 
la descripció de les rutes del Gran Nord (Terra Incògnita i Lo cor de lo Pallars) dis-
senyades per Pako Crestas i la descripció de 50 llocs imprescindibles per visitar 
a la zona. 
Treball de camp i descripció realitzat per Pako Crestas (Barcelona, 1969). Pro-
fundament enamorat del Pirineu, alpinista i escalador. Ha escrit vint-i-dos llibres.
Editorial Piolet - ISBN 978-84-945169-2-4 - PVP: 20 €
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Montsec d’ares. congost de Mont-rebei
Mapa a escala 1:20.000 del congost de Mont-rebei i el Montsec d’Ares situat entre la 
conca de Tremp i la vall d’Àger.  Inclou el patrimoni arqueològic de la zona, coves, avencs, 
rutes de senderisme, el camí natural de Montfalcó BTT, zones d’escalada, parapent...
Treball de camp coordinat per joan ramon segura (Almacelles, 1959), autor 
d’una quinzena de guies, amb dos premis Vèrtex: Excursions pel Front del Pallars 
i Excursions pel Montsec. I juan carlos borrego (Vilanova i la Geltrú, 1967), ha 
publicat una quinzena de guies i tres novel·les.
Editorial Piolet - Art 1 - ISBN: 978-84-945169-7-9 - PVP: 9 €
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Mamífers il·lustrats del Pirineu
Activitat creativa, al voltant dels mamífers pirinencs, feta pels alumnes de l’Escola 
Municipal d’Arts Plàstiques de la Seu d’Urgell. Cadascú va triar el mamífer que més li 
agradava, el va identificar i el va dibuixar lliurement. El resultat és un excel·lent llibre 
que ja és el tercer de la col·lecció Boscart.
Es tracta d’un llibre col·lectiu que ha estat coordinat per la directora de l’Escola 
d’Arts, josepa travé, i magníficament dissenyat per Ramon Berga.
Edicions Salòria - Col. Boscart - ISBN: 978-84-945200-5-1 - PVP: 13,5 €

Montsec d’ares i Montsec de rúbies
Carpeta amb dos mapes a escala 1:20.000 del congost de Mont-rebei, Montsec 
d’Ares, congost de Terradets, el Montsec de Rúbies o de Meià fins al serrat de Co-
miols. Inclou el patrimoni arqueològic de la zona, coves, avencs, rutes de senderis-
me, BTT, zones d’escalada, parapent...
Treball de camp coordinat per joan ramon segura (Almacelles, 1959), autor d’una 
quinzena de guies, amb dos premis Vèrtex: Excursions pel Front del Pallars i Excur-
sions pel Montsec. I juan carlos borrego (Vilanova i la Geltrú, 1967), ha publicat una 
quinzena de guies i tres novel·les.
Editorial Piolet - ISBN 978-84-9743-661-8 - PVP: 15 €

Montsec de rúbies o de Meià
Mapa a escala 1:20.000 del Montsec de Rúbies o de Meià situat entre el congost de 
Terradets i el serrat de Comiols. Inclou el patrimoni arqueològic de la zona, coves, 
avencs, rutes de senderisme, rutes ciclistes, zones d’escalada, parapent...
Treball de camp coordinat per joan ramon segura (Almacelles, 1959), autor d’una 
quinzena de guies, amb dos premis Vèrtex: Excursions pel Front del Pallars i Excur-
sions pel Montsec. I juan carlos borrego (Vilanova i la Geltrú, 1967), ha publicat una 
quinzena de guies i tres novel·les.
Editorial Piolet - ISBN 978-84-945169-8-6 - PVP: 9 €
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a l’ombra del solstici
Els poemes de Manel Gibert s’alternen amb unes encertades il·lustracions 
de colors vívids de Sergi Mas que ens ajuden, des d’una aproximació pictòrica 
impressionista, a desxifrar les referències paisatgístiques de les pinzellades 
verbals que contenen els haikus.
Manel Gibert Vallès és llicenciat en Filosofia i professor de llengua i literatura. És 
autor dels poemaris Pluja, Quadern d’Arans i Blaus a la deriva. Ha publicat articles 
d’opinió, relats i assajos. Ha estat traduït a onze llengües.
Sergi Mas és escultor, tallista, gravador, ceramista i pintor format a la Llotja de Barcelona. 
Té obra plàstica en espais públics, museus i publicacions com El moble a Andorra.
Editorial Andorra - Col·lecció Poesia Hedra - isbn: 978-99920-53-92-8 - PVP: 15 € 

Del vermell al blanc
Un recull de poemes i dibuixos molt personal, que fa un viatge enrere en el 
temps. El títol refà el camí des de la passió, vermella, dels adults vers la puresa 
dels infants, blanca.
Rosa Tomàs (La Seu d’Urgell, 1962) Llicenciada en grau en ciències químiques a 
Saragossa, la seva principal dedicació ha estat la docència a Organyà, Saragossa, 
Andorra, Puigcerdà i a la Seu d’Urgell. Ha col·laborat en diverses revistes locals.
Edicions Salòria - Col. Posella - isbn: 978-84-945200-9-9 - PVP: 13 €

Aiguafoc
Aquest és un llibre diferent. L’ecosistema d’en Graell és l’espai o tensió que s’obre per 
confirmar i separar roca i núvol, ocell i tret, home i camp obert. El seu vers és el vincle 
que beu del sotabosc de l’entorn i de les seves cabòries per poder tirar amunt i fer-se 
flor, poema. Lletra acompanyada de les imatges del mestre Ramon Berga.
joan graell. Escriptor i poeta de Cambrils, al Solsonès (1971). La seva poètica es 
fonamenta en la visió lírica de la muntanya. És autor de diversos llibres de poesia 
i obres literàries de rellevància.
Ramon Berga. Artista i il·lustrador de Perles, a l’Alt Urgell. El seu segell propi es 
troba en múltiples cartells, llibrets i obres literàries escampades pel Pirineu.
Edicions Salòria - isbn: 978-84-945200-8-2 - PVP 20 €
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Olor de maduixa
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 cente¬nar 
de poemes a càrrec de Josep M. Aloy, és un jardí literari ben singular ordenat 
alfabèticament. Trobem en aquesta antologia el camp i el bosc, la primavera i la 
tardor, fruites i bolets, flors, plantes, olors, colors, sensacions... 
joana raspall i juanola (Barcelona, 1913-2013). De ben petita es va traslladar a 
Sant Feliu de Llobregat, on va residir des de llavors. Quan la dedicació als fills li ho 
va permetre, reprengué la tasca literària i començà a escriure i a publicar textos 
en català en els espais clandestins o tolerats per la censura. 
Pagès Editors - Col. Nandibú Singular, 2 - isbn: 978-84-9975-718-6 - PVP: 17,95 €

Un pont de versos. Un puente de versos, A Bridge of Verses, Een Brug Van Verzen
Un pont de versos dibuixa un pont virtual entre dos poetes afectats per la malaltia 
de Parkinson, la flamenca Marieke Maerevoet i Salvador Riera. Ella no entén el 
català i ell no entén el neerlandès, però amb l’ajuda de la Rosa Tirado i de la 
Laia Fàbregas escriuen un poemari en quatre llengües (català, castellà, anglès, 
neerlandès) que estableix un pont de versos entre aquestes llengües.
Marieke Maerevoet (Bornem, Flandes, 1948) Ha publicat diversos poemes al “Het 
Gezeefde Gedicht”, una revista literària belga i ha rebut diversos guardons. Pateix 
Parkinson.  Salvador Riera (Terrassa, 1959). Viu a Mataró. Enginyer, retirat des de 
2010 per la malaltia de Parkinson. El seu primer poemari va ser L’Essència del nus. 
Traducció: Rosa Tirado i laia Fàbregas
Voliana Edicions - Voliac Poesia, 8- ISBN: 978-84-946347-1-0 - PVP: 15 €
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infatil / juvenil
A veure si m’atrapes!
Adrià Gòdia ens proposa a A veure si m’atrapes! un passeig extraordinari i 
sugge¬rent 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, Llot¬ja, on es va 
especialitzar 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 - col. nandibú +6, 07 - ISBN: 978-84-9975-722-3 - PVP: 11 €
Edició en castellà: ¡A ver si me pillas! Ed. Milenio - ISBN: 978-84-9743-712-2

L’arca de Noèlia
El tigre s’ha cruspit la senyora Adela Ruiz, de professió dentista. Les zebres es volen 
esborrar les ratlles de la pell. La petita gasela pateix d’insomni. El lleó està gelós d’en 
Tarzan. L’os està furiós, i el goril·la està ben enfurismat. A l’estruç blau li han robat un ou. 
Txabi Arnal Gil és escriptor i professor de literatura infantil a la Universitat del País 
Basc. Una vegada va voler escriure L’illa del tresor, però un tal Robert Louis se li va 
avançar. Resignat, va decidir ser més modest. julio antonio blasco, també conegut 
com a Sr. López, des de ben menut que embruta papers i fa dibuixos. El Sr. López fabri-
ca, cou, posa a la venda i al servei dels escriptors o dels editors les seves il·lustracions. 
pagès editors - col. nandibú +8, 08 - ISBN: 978-84-9975-816-9 - PVP: 10,95 €
edició en castellà: el arca de noelia - ed. Milenio - ISBN: 978-84-9743-770-7

bernat de besalú i l’enigma del tresor 
En Bernat de Besalú viatja a Roma amb la intenció de fer uns pactes molt ambicio-
sos. Vol engrandir i enriquir el seu comtat perquè sigui el més fort i poderós dels 
comtats, encara que hagi de pagar un preu molt alt. Ho aconseguirà?
Montse Subirana, doctora en Psicologia, diplomada i postgraduada en Turisme. Es di-
rectora i escriptora de la col·lecció de contes infantils Contes de comtes (Arola editors).
Il·lustrador: Berni Puig. Ha estudiat il·lustració a l’escola Massana. Des de llavors 
ha rebut algunes beques com el seminari de gravat experimental Xavier Nogués 
(Barcelona) i el Màster d’obra gràfica Fundación Jesús Nuñez (A Coruña). 
Arola Editors - Col. Contes de comtes - ISBN: 978-84-94522-36-9 - PVP: 17 €

Els Piris i el misteri del pirata de riu
És la segona novel·la infantil i juvenil publicada per Salòria de la mà de la prestigiosa 
escriptora pirinenca Susanna Isern. La novel·la transcorre en una població pirinenca 
i els protagonistes són un grup de joves que s’especialitzen en resoldre misteris.
Susanna Isern és autora de nombrosos llibres infantils i la seva obra ha estat 
traduïda a més d’una tretzena d’idiomes. Ha obtingut diversos reconeixements 
internacionals. És autora, entre d’altres, del conte La guineu i la camosa, de la 
col·lecció Petit Pirineu. Sandra de la Prada. Les seves il·lustracions són reconegu-
des arreu per la seva claretat, la riquesa del seu traç i els seus colors. És el primer 
cop que il·lustra una novel·la infantil de temática pirinenca.
Edicions Salòria - Col. Els petits detectius del Pirineu - ISBN: 978-84-946601-4-6 - PVP: 10,95 €

Els Piris i el misteri dels animals invasors
És la primera novel·la infantil i juvenil publicada per Salòria de la mà de la prestigio-
sa escriptora pirinenca Susanna Isern. La novel·la transcorre en una població piri-
nenca i els protagonistes són un grup de joves que s’especialitzen en resoldre mis-
teris. La col·lecció està dibuixada per la reconeguda il·lustradora Sandra de la Prada.
Susanna Isern és autora de nombrosos llibres infantils i la seva obra ha estat 
traduïda a més d’una tretzena d’idiomes. Ha obtingut diversos reconeixements 
internacionals. És autora, entre d’altres, del conte La guineu i la camosa, de la 
col·lecció Petit Pirineu. Sandra de la Prada. Les seves il·lustracions són reconegu-
des arreu per la seva claretat, la riquesa del seu traç i els seus colors. És el primer 
cop que il·lustra una novel·la infantil de temática pirinenca.
Edicions Salòria - Col. Els petits detectius del Pirineu - ISBN: 978-84-946601-3-9 - PVP: 10,95 €
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infantil / juvenil
l’ós que volia deixar de ser petit
En el clar del bosc hi ha un gran enrenou. És el mo¬ment 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. 
ricardo alcántara va néixer a Montevideo (Uruguay). Ha publicat més de 100 llibres, 
molts d’ells guardonats amb importants premis.
judit Morales (Barcelona, 1975). La seva obra ha estat guardonada diverses vegades 
(premi “Lazarillo” d’il·lustració, Premi Internacional d’il· lustració).
Adrià Gòdia (Barcelona, 1977). Ha treballat conjuntament amb la il·lustradora Judit 
Morales i les seves obres han rebut premis prestigiosos.
Pagès Editors - Col. Nandibú +8, 08 - ISBN: 978-84-9975-732-2 - PVP: 13 €
edició en castellà: el oso que quería dejar de ser pequeño - ed. Milenio - ISBN: 978-84-9743-721-9

Les quatre estacions d’en Bru
Les quatre estacions d’en Bru presenta quatre contes amb quatre aventures quo-
tidianes d’un ós anomenat Bru i la seva família. Un per cada estació de l’any. 
Pep Molist (Manlleu, 1965) és bibliotecari i ha treballat sempre en àrees infantils 
de diverses biblioteques públi¬ques. La feina i l’afició per la lectura l’han portat 
a llegir literatura per a infants i joves; a recomanar-la, com a bibliotecari i com a 
crític en diferents mitjans de comuni¬cació i blocs; i també a escriure’n. 
Zuzanna Celej (Lódz, Polònia, 1982), ha il·lustrat més d’una trentena de llibres, 
nacionals i internacionals. La seva obra ha estat exposada a Espanya, França, An-
glaterra, Polònia i Estats Units. 
Pagès Editors - Col. Nandibú +6, 08 - ISBN: 978-84-9975-791 - 9 - PVP: 11 €
edició en castellà: la cuatro estaciones de pardo- ed. Milenio - ISBN: 978-84-9975-745-5

Història de la catedral de la Seu d’Urgell
Un llibret que ens descobreix un monument històric i que ho fa d’una manera 
senzilla i entretinguda, amb activitats per als nens i nenes. Enceta uns quaderns 
divulgatius de la història pirinenca.
Oliver Vergés. Llicenciat en història (UAB, 2013) i Màster en Ciències de l’Antiguitat 
i de l’Edat Mitjana (UAB, 2014). La seva tasca investigadora se centra fonamental-
ment en el comtat d’Urgell i el Pirineu Medieval.
jordi planellas. Jove il·lustrador andorrà. Ha il·lustrat diversos llibres d’història a 
Andorra i aquesta és la primera col·laboració que fa amb Edicions Salòria. Treballa 
per a diversos mitjans de comunicació andorrans i catalans
Edicions Salòria- Col. Petit Pirineu - ISBN: 978-84-946601-5-3 - PVP: 9,50 €

La sopa de pedres
La sopa de pedres és la història d’una jornalera alegre que torna a casa a peu 
després de tot un estiu treballant. I quan s’atura a un poble i demana si algú li 
podia oferir de dinar tothom li diu que no. Però els entrebancs no la fan marxar 
amb la cua entre cames i procura encarrilar la situació. Com ho fa? Apel·lant a la 
curiositat i la solidaritat.
Laia Creus. Nascuda a Barcelona i descendent d’Arcavell, va estudiar Història i 
Arqueologia a la UB i Gestió del Patrimoni a la UOC. El seu recorregut professional 
l’ha dut a reflexionar sobre la recerca i la seva difusió. Va publicar el llibre Arca-
vell. Un poble de muntanya i fronterer (Salòria, 2013).
Edicions Salòria- Col. Petit Pirineu - ISBN: 978-84-945763-4-8 - PVP: 15 €

Torna’m la cua
Durant generacions les raboses han tingut cura de la seguretat al bosc. En aques-
ta primera missió en solitari, en Guineu no ho tindrà fàcil per recuperar la cua de 
mans del caçador, restaurar el seu orgull i deixar clar qui mana. 
Xavi Casals es forma en còmic i il·lustració, màster en dibuixos animats, assisteix 
al taller de Sebastian Krüger sobre pintura de retrat en acrílics. Es dedica a la ca-
ricatura d’estudi, la il·lustració i al colorisme. 
txema díaz-torrent és llicenciat en Filologia Anglesa, i fa recerca en lingüística 
aplicada i didàctica de la llengua. Treballa com a professor de llengua i literatura 
angleses. És membre de la revista Portella.
Editorial Andorra- Col. Il·lustrada - ISBN: 978-99920-53-89-9 - PVP: 15 €
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Un llop com cal
Un llop, fill d’una lloba de molt bona família del Pi¬rineu, decideix escapar-se del jardí 
d’una casa de ciutat on va néixer perquè la seva mare havia estat capturada feia uns 
anys. La mare li ha explicat les delícies de viure en lliber¬tat. 
joaquim carbó (Caldes de Malavella, 1932) és un escriptor que fa més de 50 anys 
va participar en el naixement de la revista Cavall Fort. A partir d’aquell moment ha 
publicat moltes novel·les, infinitat de contes, articles i guions de còmic. 
Pedro Rodríguez (Sevilla, 1973) ha publicat més d’una trentena de llibres. Com a au-
tor de còmics ha rebut el gran premi del públic al Saló de Barcelona per Omar el 
navegante.
Pagès Editors - Col. Nandibú +8, 08 - ISBN: 978-84-9975-732-2 - PVP: 13 €
edició en castellà: un lobo como es debido - ed. Milenio - ISBN: 978-84-9743-771-4
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infatil / juvenil

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



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

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


