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Novel.la negra
'made in ileida'
i nova entrega
de'Lo diccionari'
Els autors lleidatans,
fidels a la cita literària
I LLEIDA lLleida és prolífica en au-
tors de tots els gèneres i això es
nota per Sant Jordi, Aquest any
no és una excepció, amb més
d'una trentena de novetats a les
llibreries. Les de novel.la negra
estan entre les més esperades
pels lectors, com el debut en cas-
tellà d'Emili Bayo amb Tan tuyo
como tu muerte (Versátil), un
autor que també participa en el
compendi de relats de terror del
certamen Torrebesses Tremola,
que acaba de sortir a la llumpu-
blicat per I'editorial Apostroph.
Per la seua part, Montse San-
juan torna a les llibreries amb
Ann a G r imm, ina e sti ga dor a
cr imin aI (Milenio), Ferran S áez
publica La nit contra tu i una
dotzena d'autors de Lleida pu-
bliquen relats breus a Ass assins
de Ponent (Llibres del delicte).
Una altra cita esperada és la
nova entrega de Lo diccionari
lleidatà de l'editorial Fonoll, un
volum a què Ferran Montardit,
RobertMasip i David Prenafeta
han afegit més de 400 vocables
nous.

D'altra banda, com ja és tradi-
ció, SEGRE obsequiarà els seus
lectors amb un llibre. Aquest
any porta per títol El Pirineu
fa 60 ønys i suposa una recons-
trucció del viatge que Josep
Maria Espinàs va fer sis dèca-
des enrere pel Pallars i Aran,
buscant testimonis de l'època,
així com fotografies.

EmiliBayo. Tontuyo
como tu muefte (versátil)
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Petits crims familiars
i alùes microrelats

Maria Pons. Petits crims
familrars (Pagès Ed itors)

Lluìrsa Julià. Ma ria-Mercè
M a rçal (Galàxia G uten berg)

MÉS PROPOSTES -

losepBonell.Aigua,
tìnrma (Pagès Editors)

Josep Valf verd ú, Bestiolari
2 (FildAram)

Dolors Miquel. Elguant
de plàstic rosa (Ed.62)

Roger Mas. E/dolor de Ia
bel/esa (Empúried

Mercè lbaz. liz mic de la finca
ro,¡o (Tusq uets Ed itors)

Ramon Usall. Selxant¿-vuit (Pagè9
Ferran Sáez. La nit
contrutu (Prca)

Carles Porta.
díaquemefui

El dia que voig marxar/El
(Fa nbooks/Crossbooks)

Jaume Pont. Ctintic
d' o m b res (P erif èric poesia)

Josep M. Sala-Valldaura.
Concert d'esferes (Pa gès Ed.)

Lo diccionari lleidatà.
D ive r sos a uto r s tt onoll)

Assassins de Ponent.
Diversos (Llibres del delicte)

David Madn. Cru tot fontasma
(Llibres deldelicte)

Femí Capell. 8a nyetes i el misteri
del temp s (Editoria I Fonol l)

Laura Bernis. Capità47 (Pagès Editors)

Sergi Pérez Palla¡és. El tesoro de
la perla del Sur (Autoedición)

Alexandra Cuadrat/Annabel
Encontra. Gulo del Quixot per terres
de parla cotolanc (Apostroph)

Diversos autors. Contes
de tero¡ (Apostroph)

Josep Maria RodÍguez.
Sangre seca (Hipe¡iónl

Montse Sanjuan. Anna Grimm,
i nvesti gado ra cri mrnol (M i len io)

Francesc Pané. Dies defel i de
m a g ra n a (Editoria I Pa g ès)

Marc Pons. [a caixa negra (Pagèsl

Joan Francesc Dalmau, La malícia
dels mots (Editorial Fonoll)

Eduard Roure. La nit de les

oques (Viena Edicions)

Rafa Melero. Ful (Alrevés)

Alexandra Cua ûat. Memòria

d'un crim (Apostroph)

'EI. !!IBRE'DE SEGRE

Ramon Solsona.Allòque
va passar aCardós (Proa)

Diumenge, 23 d'abril del 2017

Sant Jordi 2017'
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El Pallars iAran d'Espinàs

després de 60 anys

f El Pirineu fa 60 anys. Un record
de l'obra de Josep M. Espinàs és
el llibre que SEGRE regala avui.
Recorda el recorregut que va fer
l'escriptor el 1956 buscant els
testimonis que recorden la visita.
Amb textos de Roser Banyeres i

imatges recopilades per Jaume
Barrull ifórdi Rulló.
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