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4—Pep Coll| Guia bibliogràfica �La Fada del mirall. 

Barcelona : La Galera, 1996. 

 

�L'Habitació de ma germana. 

Barcelona : Empúries, 2008. 

 

�Llegendes d'arreu de Catalunya. 

Barcelona : La Galera, 2012. 

 

�Mi Long, el drac de la perla. 

Barcelona : La Galera, 1994. 

 

�La Mula vella. 

Barcelona : Empúries, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 
 

�La Nit que la muntanya va baixar al 
riu : llegendes d'arreu de Catalunya. 

Barcelona : La Galera, 2008. 

�La Nit que la muntanya va baixar al 
riu : llegendes d'arreu de Catalunya. 

Barcelona : La Galera, 2008. 
 

�Què farem, què direm? 

Barcelona : Cruïlla, 2012. 

 

�El Secret de la moixernera. 

Barcelona : Empúries, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

�El Setè enemic del bosc. 

Barcelona : Estrella Polar, 2009. 

 

�El Tresor de la nit de Nadal. 

Barcelona : La Magrana, 1998. 

"Quan sortia de la 
darrera classe del 
matí, amb presses 
perquè tenia el 
temps just per 
anar a dinar a ca-
sa i tornar a la 
classe de primera 
hora de la tarda, a 
l'entrada de l'insti 
m'esperava un noi 
xinès amb una 
motxilla a l'esque-
na” . 

Coll, P. L'Habitació de ma 
germana. 

Seguiu la biblioteca a... 

 
http://bibliotecalleida.gencat.cat 
 
http://blocs.gencat.cat/bibliotecapublicalleida 
 
http://www.facebook.com/bibliotecapublicadelleida 
 
@bplleida 
 
http://www.youtube.com/user/canalbiblleida  

Activitats relacionades amb l’autor de capçalera: 

Dimarts 22 d’abril de 2014 

Entrevista a Pep Coll amb motiu de la Revetlla de Sant Jordi, que serà retransmesa 
per Lleida TV. 

Dimecres 11 de juny de 2014 

Sortida amb l’escriptor i els membres dels grups de lectura de la biblioteca pels esce-
naris del llibre “Dos taüts negres i dos de blancs”. 

A partir del 23 d’abril de 2014 

Secció amb els llibres de l’autor a l’Àrea de Col�lecció Local i a l’espai “Tot de Lleida”. 

Us presentem aquesta 
guia de lectura de les 
obres de Pep Coll, el 
nostre autor de   

capçalera. 

Si voleu saber  
quines biblioteques  

tenen aquests documents,  
consulteu els  
catàlegs  

de les biblioteques públiques  
de Catalunya: 

http://argus.biblioteques.gencat.cat 
http://sinera.diba.cat 

 

Biblioteca Pública de Lleida 
Rambla d’Aragó, 10 

25002  LLEIDA 
Tel. 973279070 

bplleida.cultura@gencat.cat 
http://bibliotecalleida.gencat.cat 

Dilluns de 15 a 20 h. 
De dimarts a dijous de 10 a 20 h. 

Divendres de 10 a 18 h. 
Dissabtes de 10 a 14 h. 

Consulteu a la pàgina web els horaris 
durant els mesos de juliol a  

setembre,  i els horaris de les àrees 
Infantil i Juvenil,  i Col·lecció Local. 

Abril 2014 

Guia de lectura 

Biografia 

Josep Coll i Martí, va néixer a Pessonada (Pallars Jussà) 

el 16 d’octubre de 1949. Més conegut com a Pep Coll, és 

un escriptor prolífic, ha conreat tots els gèneres literaris i 

també, periodístics (col�labora amb els diaris Segre, El 

Periódico i la revista Descobrir Catalunya). 

El seu món vital i literari són els Pirineus. La passió per la 

muntanya l’ha traslladat al relat de les seves obres, con-

vertint-ho, així, en una lectura divulgativa, autòctona i de 

caire històric per al lector.  

Trobareu totes aquestes obres a la Sala de 
Col�lecció Local i a la Sala Infantil i Juvenil. 

Enllaços d'interès: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pep_Coll 

http://www.escriptors.cat/autors/collp/index.php 

Alguns premis… 
 

• 1993 Premi de la Crítica Serra d’Or a la millor novel�la juvenil per Què farem, què direm? 

• 1994 Ramon Muntaner per El Pont de Mahoma 

• 1996 Octavi Pellissa per El segle de la llum 

• 1997 Lola Anglada per El tresor de la Nit de Nadal 

• 2005 Sant Joan per El salvatge dels Pirineus 

• 2007 Sant Jordi per Les senyoretes de Lourdes 



�L’Abominable crim de l’Alsina 
Graells.  

Barcelona : Empúries, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

�Aran: natura i cultura.  

Barcelona : Símbol, 2006. 

  

�Els àrbres amics.  

Barcelona : Empúries, 2004. 

 

�Bot de pernes.  

Barcelona : Empúries, 1989. 

  

�Cartutxos de rèquiem : estudiants 

del seminari d'Urgell : promoció 1960.  

Lleida : [s.n.], cop. 2010 (Anfigraf). 

 

�Dos taüts negres i dos de blancs. 

Barcelona : Proa, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

�Escata de drac : relats de Sant 

Jordi. 

Lleida : Institut Municipal d'Acció Cul- 

tural, 2006. 

 

�Escriptors i el Pallars Sobirà. 

Sort : [s.n.], 2003. 

�Els Escriptors i la Vall Fosca. 

[S.l.] : [s.n.], 2002. 

 

�Guia dels indrets mítics i llegendaris 
de la Ribagorça romànica. 

Valls : Cossetània, 2012 

 

�Guia dels indrets mítics i llegendaris 
del Pallars Sobirà. 

[Lleida] : deParís, 2010. 

 

�Lletres de la riba tallada : antologia 
literària de l'Alta Ribagorça. 

Lleida : Pagès, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

�Mentre el món serà mon : llegendes 
de les Valls d'Àneu. 

Barcelona : Empúries, 2006. 
 

�Muntanyes maleïdes.  

Barcelona : Empúries, 1998. 

 

�Nius. 

Barcelona : Proa, 2011. 

 

�El Parlar del Pallars. 

Barcelona : Empúries, 1991. 

 

�Per les valls on es pon el sol. 

Barcelona : Edicions 62, 2002. 

 

�El Pont de Mahoma. 

Barcelona : Empúries, 1995 
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“El crit de la padri-
na exigint-me que 
em llevés, que ja 
eren dos quarts de 
set, de cop em feia 
volar dels dits el 
niu de moixons que 
el meu somni in-
fantil havia captu-
rat. Devia tenir 
nou o deu anys, 
aquell estiu, i lle-
var-me de matí, 
encara em fes 
mandra, també 
m’omplia d’orgull.” 

Coll, P. Dos taüts negres i 
dos de blancs. 

"Després d'inaca-
bables girangoses 
costa amunt, a dre-
ta i a esquerra, 
arribo a les prime-
res roques que flan-
quegen el portell 
pel cantó de l'oba-
ga”. 

Coll, P. Muntanyes maleïdes. 
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�Quan Judes era fadrí i sa mare fes-
tejava : rondalles del Pallars. 

Barcelona : Edicions del Mall, 1986. 

 

�El Rei de la Val d'Aran i altres lle-
gendes. 

Barcelona : Empúries, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

�Respostes al qüestionari de Fran-
cisco de Zamora : 1790. 

Lleida : Virgili & Pagès, 1990. 

 

�Retorn a les muntanyes maleïdes. 

Barcelona : Estrella Polar, 2010 

 

�Roc de Quer : relats dels Pirineus. 

Barcelona : Proa, 2009. 

 

�El Salvatge dels Pirineus. 

Barcelona : Cercle de Lectors, 2005. 

 

�El Segle de la llum. 

Barcelona : Empúries, 1997. 

 

�Les Senyoretes de Lourdes. 

Barcelona : Proa, 2008. 

 

 

�Los Tesoros de Aigüestortes y Sant 
Maurici : naturaleza y paisaje, arte y 
literatura. 

Lleida : Milenio, 2003. 
 

�Totes les dones es diuen Maria. 

València : Eliseu Climent, 1992. 

 

�Verdaguer i el Pallars : primer cente-
nari de l'excursió del poeta al Pirineu. 

[S.l.] : Comissió per la Diada dels 
Raiers, DL 1983. 

 

�Viatge al Pirineu fantàstic. 

Lleida : Diari Segre, 1994. 

 

�Viatge de tardor. 

Lleida : Morphosi, 2006. 

 

�Els Vistaires a ca l'Àrnica. 

Tremp : Garsineu, 1995. 

�La Bruixa del Pla de Beret. 

Barcelona : Empúries, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 
 

�Les Bruixes del pla de Negua. 

Barcelona : La Galera, 1995. 

 

�La Corona de Sant Nicolau. 

[Madrid] : Fundación Parques Nacion-
ales, 2005. 

 

�L'Edat de les pedres. 

Barcelona : Empúries, 1990. 

“Ningú hagués dit 
que el Nin i el Non, 
dos nens de Barcelo-
na que estiuejaven 
al càmping d’Espot, 
fossin germans, ni 
menys encara que 
també fossin bes-
sons. Mentre el Non 
era més aviat 
baixet i rabassut, 
tenia la pell morena 
i xerrava pels des-
cosits, el Nin era alt 
com un sant Pau, 
poc parlador , i la 
seua pell pàl·lida 
s’enrogia tan bon 
punt li tocava el 
sol”. 

Coll, P. La Corona de Sant 
Nicolau. 

Narrativa infantil i juvenil 


