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ACTUALITAT

Divendres 1 de juliol - 19.30 h
Llibreria La Trenca
Andorra la Vella
Presentació del llibre
El món es torna senzill,
de Laura Gost

Pirinencs premiats
Diversos escriptors pirinencs
han estat guardonat les darreres setmanes, tal com ens fem
ressó a la secció d’actualitat
d’aquest butlletí. Des de l’Associació Llibre del Pirineu ens
congratulem per la Creu de
Sant Jordi atorgada a Josep
Espunyes; pel premi de poesia
Benet Ribas, dels prestigiosos
Premis Recvll de Blanes, obtingut per Joan Graell; i per
la Medalla de l’Esport de la
Generalitat a l’escriptor i muntanyenc Alfons Brosel. D’altra
banda, dos pirinencs vinculats
al món del llibre han accedit a
càrrecs culturals a nivell nacional: Xavier Antich, elegit
president d’Òmnium Cultural,
i Teresa Colom, nomenada directora de la Fundació Ramon
Llull. La cultura pirinenca, i de
manera especial el món del
llibre d’aquest territori, està
d’enhorabona. Som vius i ens
fem sentir.

PREMIS LITERARIS
Premis literaris del Pirineu
amb convocatòria oberta a
data 30 de juny de 2022:

XXI edició del Premi
Vent de Port de contes
Gènere: narrativa breu
Termini: 11 de setembre
Dotació: 2.100 euros
Entitat convocant: Associació Cultural, Recreativa
j Juvenil La Casa del Sol
Naixent, amb el suport de
l’Ajuntament de Tremp.
Podeu accedir a les bases
des d’aquest enllaç.

AGENDA LLIBRES

Dissabte 2 de juliol - 18.30 h
Llibreria La Singratalla. Tremp
Presentació del llibre
La darrera plana. Escrits
del final de la vida.
Diversos autors

Acte central de l’Any Literari Josep Espunyes al Pirineu, a Peramola. Foto: FS

Josep Espunyes és distingit per la
Generalitat amb la Creu de Sant Jordi
El lingüista, poeta, narrador i estudiós Josep Espunyes i Esteve (Peramola, 1942) ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi per la Generalitat de Catalunya “per la seva tasca exemplar, abnegada i incansable,
i pel seu compromís amb el país i amb la llengua catalana”. Aquesta
condecoració coincideix amb l’homenatge que va rebre de la Institució
de les Lletres Catalanes el passat 28 de juny juntament amb altres set
escriptors i escriptores que enguany celebren el seu 80è o 90è aniversari. A totes dues distincions cal sumar-hi la declaració del 2022 com
l’Any Literari Josep Espunyes al Pirineu per part de la nostra entitat,
de la qual ell n’és un dels socis fundadors. Justament l’acte central de
l’Any Espunyes va tenir lloc el passat 24 d’abril a la plaça de Peramola, amb les intervencions del també poeta peramolí Ramon Besora,
el director dels serveis territorials del Departament de Cultura de la
Generalitat a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, Albert Turull, i el president de
l’Associació Llibre del Pirineu, Isidre Domenjó. L’acte es va completar
amb la lectura de poemes de l’homenatjat per part de veïns i veïnes de
Peramola i amb l’actuació de Quim Sabaté, que va cantar dos poemes
de l’obra Notes mínimes d’un paisatge. L’acte, que va comptar amb
l’assistència més de cent persones, va servir també per presentar la
publicació commemorativa de l’Any Espunyes, amb textos d’Isidre Domenjó, Feliu Sirvent, Joan Obiols, Marcel Fité, Ramon Besora, Lluís
Obiols i Jesús Bach. Josep Espunyes tindrà també un paper central a
la pròxima Fira del Llibre del Pirineu, que tindrà lloc a Organyà els dies
2, 3 i 4 de setembre vinent.

Amb el suport:

Divendres 8 de juliol - 18.30 h
Pati Palau. La Seu d’Urgell
Presentació del llibre Jocs i
cançons infantils d’abans,
de Josep Espunyes
Dilluns 11 de juliol - 19.00 h
Llibreria Crítica El Refugi
La Seu d’Urgell
Presentació del llibre
Tots els colors del negre,
de Jordi Borràs
Dimarts 15 de juliol - 19.00 h
Llibreria Crítica El Refugi
La Seu d’Urgell
Presentació del llibre
Dejuni digital,
de Sergi Oronato
Dissabte 16 de juliol - 19.00 h
Natura Llibres. Alins
Xerrada-sopar amb l’autora
de El llibre del bacallà,
Fina Comas
Divendres 22 de juliol -18.30 h
Natura Llibres. Alins
No eren bruixes, eren
dones, Gabinet de lectura i
taller d’escriptura creativa,
amb Ivet Eroles
Divendres 29 de juliol -19.00 h
Llibreria Crítica El Refugi
La Seu d’Urgell
Presentació del llibre
Urbanismo feminista
Dissabte 30 de juliol - 12.30 h
Llibreria Crítica El Refugi
La Seu d’Urgell
Presentació del llibre
Cor pirinenc, de Lluís Calvo

ACTUALITAT

MOTS PIRINENCS

Joan Graell guanya el guardó de
poesia Benet Ribas, dels premis
literaris Recvll de Blanes

Claviller

m.
Protuberància corresponent
a les extremitats inferiors del
peroné i de la tíbia, en el lloc
on la cama s’ajunta amb el
peu. “Un cop al claviller sol
ser molt dolorós”. Pràcticament desplaçat per turmell.

Esfonyegar
Teresa Colom. Foto: Carles Domènec

Teresa Colom,
nova directora
de la Fundació
Ramon Llull
L’ecriptora andorrana Teresa
Colom ha estat nomenada
nova directora de la Fundació
Ramon Llull en substitució del
també escriptor Vicenç Villatoro. A la reunió del Patronat de
la fundació que va acordar el
nomenament hi van assistir,
entre altres, el cap de Govern
d’Andorra, Xavier Espot, i el
president de la Generalitat de
Catalunya, Pere Aragonès.
Nascuda a la Seu d’Urgell el
1973, Teresa Colom és llicenciada en Ciències Econòmiques, per bé que des de fa
anys es dedica a la creació literària, especialment a la poesia, tot i que també ha publicat
obres de narrativa. És sòcia
fundadora de l’Associació Llibre del Pirineu.
La Fundació Ramon Llull té
com a finalitats intensificar
l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana i fomentar la projecció exterior de
la llengua i dels diferents àmbits culturals que s’hi expressen. També vetlla pel compliment de la legislació sobre la
llengua, en col·laboració amb
d’altres organismes i organitzacions públiques i privades.
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Joan Graell (esquerra) a Blanes amb els altres guardonats i la presidenta
del jurat dels Premis Recvll, Maria Mercè Roca (dreta). Foto: Quim Puig

Joan Graell ha guanyat el guardó de poesia Benet Ribas, dels
premis Recvll de Blanes, amb l’obra Alfabet a l’ombra, que recrea un món primigeni al qual s’accedeix a partir de les restes
d’un naufragi. Amb aquest premi, el poeta de Cambrils (Solsonès) i soci fundador de Llibre del Pirineu, ha tornat a fer
palès el seu gran talent. En el mateix certamen, Jaume Aubanell es va endur el premi Joaquim Ruyra de narrativa amb El
gust és meu, mentre que Ferran Garcia-Oliver es va endur el
premi d’assaig literari i Ruth Vilar el de periodisme.

v. tr.
Aguantar fort amb força.
immobilitzar violentament.
Van saltar sobre el lladre i
el van esfonyegar fins que
no va arribar més gent a
ajudar-los.
Món rural. Mots que es perden
Josep Espunyes
Edicions Salòria 2018

EL PIRINEU
EN TINTA
Ja tenim quatre “booktrailers”
penjats al nostre canal de
Youtube. Els voleu veure?
Cliqueu sobre la icona:

NOVETATS LLIBRES
Per conèixer les novetats
literàries del Pirineu us remetem al catàleg de Sant
Jordi que edita l’Associació. Hi podeu accedir clicant damunt de la imatge
de la portada
Alfons Brosel en el moment de rebre el guardó de mans del vicepresident
de la Diputació de Girona i alcalde Puigcerdà, Albert Piñeira.

La Generalitat condecora l’escriptor
i muntanyenc cerdà Alfons Brosel
amb la Medalla de l’Esport
L’escriptor i muntanyenc cerdà Alfons Brosel ha estat guardonat
amb la Medalla de l’Esport que atorga la Generalitat de Catalunya.
Brosel, soci fundador i membre de la junta de l’Associació Llibre
del Pirineu, és autor d’una vintena de llibres en què descriu amb
precisió els camins que recorre com a expert excursionista.
Us voleu fer socis de l’Associació Llibre del Pirineu? Cliqueu
aquí per accedir a la butlleta
d’inscripció
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Voleu rebre gratuïtament el
butlletí L’ANTÍGRAF al vostre
compte de correu electrònic?
Cliqueu aquí

