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Lluís Taberner (Barcelona, 1947) i Joan Ramon Segura (Almacelles, 
1959) són dos bons companys de muntanya que han compartit nom-
broses excursions pel ric i variat entorn natural de Catalunya. La seva 
amistat va arrelar al Centre Excursionista de Lleida. Van començar a tre-
ballar conjuntament en el Patronat del Camí de Muntanya, creat ara farà 
quinze anys i que s’ha dedicat a recuperar camins perduts. Van participar 
en la guia de La serra del Boumort i muntanyes veïnes de Manel Cortés 

(Cossetània Edicions, 2006). Joan Ramon Segura ha publicat llibres com: Itineraris pel Front del 
Segre (Pagès Editors, 2005), 25 excursions pel Front del Pallars (obra guanyadora del VI Premi Vèrtex) 
i Excursions pel Montsec (VIII Premi Vèrtex).

9 788497 798891

Col·lecció Trajectes, 2
ISBN: 978-84-9779-889-1
232 pàgs. Il·lustrat

Rústica 

13 x 22 cm.

PVP: 20,00 €

 
guia

Excursions per la ruta del Tren 
dels Llacs
Sortides a peu i en BTT resseguint el ferrocarril 
de Lleida a La Pobla de Segur

Joan Ramon Segura i Lluís Taberner

Excursions per la ruta del tren dels Llacs és el producte de 
dos anys de fer sortides, agafar el tren i cercar propostes 
a peu i amb BTT amb l’eix vertebrador de la via ferro-
viària. D’una banda, s’ha dissenyat una ruta que permet 
enllaçar les diferents estacions d’una forma lineal en el 
que hem anomenat “la ruta dels raiers”, en record del 
camí de tornada que havien d’emprendre coratjosos 
personatges que baixaven els troncs del nostre Pirineu.  
D’altra, hem descrit aquells itineraris muntanyencs 
que es poden realitzar des de les diferents estacions de 
ferrocarril de la via de Lleida a la Pobla de Segur. L’espai 
excursionista de la línia del Tren dels Llacs ofereix mil 
possibilitats que resten per descobrir. Aquí us oferim 
un recull de les millors partint de la nostra experiència 
senderista.
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ISBN: 978-84-9779-889-1

Amb més de 300 fotografies i mapes

57 rutes a peu

5 rutes en BTT
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Guillem Viladot (Agramunt, 1922 - Barcelona, 1999). Exercí d’apotecari de capçalera a la seva vila nadiua, 
on va residir la major part de la seva vida. Amb l’escriptura, Guillem Viladot continuà una tradició cultural 
humanística arrelada ja en els avantpassats —l’avi i el besavi, lletraferits, es parlaven privadament en llatí—, 
tradició que el va abocar a un conreu fecund de les diverses disciplines del fet escriptural: poesia, poesia visual 
(la seva obra poètica, més de 1.500 pàgines, és en via de publicació), novel·les, contes... D’entre la llarga sèrie 
de títols destaquen La cendra, Ricard, L’amo i Discurs horitzontal.

9 788497 798853

Col·lecció Lo Marraco, 221
ISBN: 978-84-9779-885-3
128 pàgs.

Rústica 

15 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

 
novel·la

Memorial de Na Nona
Guillem Viladot

Memorial de Na Nona és més la biografia de l’ascenció 
social d’una noia provinent del medi rural en la Barce-
lona de la immediata postguerra, dramatitzada per les 
seves afortunades col·laboracions a Destino li permeten 
d’obrir-se pas com una rara Colette barcelonina fins a 
arribar a ser l’amor de Josep Pla.

"Aquest text que ara es publica constitueix la primera de les tres 
carpetes que l’autora d’aquest memorial va deixar en morir a Balaguer 
víctima dels aiguats del 8 de novembre de 1982.

Aquesta primera part del memorial comprèn el període que Na 
Nona va viure al poble, al carrer d’Avinyó i al carrer de Fernando de 
Barcelona. La segona part, a la segona carpeta, la formen els textos 
referits a l’estada al Passeig de Gràcia i que, fonamentalment, relaten els 
molts viatges que en aquella època va realitzar Na Nona junt amb Josep 
Pla per arreu d’Europa. I la tercera carpeta recull els papers redactats 
en traslladar-se la protagonista al carrer de Marià Cubí, i que és la part 
més curta, ja que estava en període de recopilació de la memòria més 
avançada de Na Nona.

Oferir només la primera carpeta d’aquest memorial es deu al fet 
que, de moment, tot aconsella que resti inèdita la segona carpeta que 
aplega crítiques, judicis i valoracions que Josep Pla va emetre de moltes 
persones importants del món literari català i que, per la reiteració i la 
causticitat, poden resultar incòmodes, per no dir traumatitzants, per a 
una cultura, la catalana, poc donada, per no dir gens, a judicis de valor 
realistes i directes.

La tercera carpeta tampoc no és publicable ja que és incompleta, 
vull dir que es tracta, com s’ha dit, d’un text en plena elaboració. D’ací 
deu o quinze anys, potser es publicaran..." (de la introducció)

ISBN: 978-84-9779-885-3
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Col·lecció Proses, 45
ISBN: 978-84-9779-886-0
286 pàgs. amb 16 il·lustracions en b/n

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

 
narrativa

La darrera carta i altres narracions
Recull de contes del premi Vent de Port 2009

DD.AA.
El recull que teniu a les mans és el conjunt dels setze 
contes seleccionats pel jurat del premi Vent de Port per a 
l’edició de 2009. El guardó és convocat des de 1994 per 
l’associació cultural i recreativa La casa del sol naixent, 
de Tremp. En un certamen de temàtica lliure, i amb el 
conte com a gènere, era d’esperar la gran varietat de mons 
als quals ens duen les històries publicades. No en va, en 
el pròleg, Ada Castells —que enguany ha format part 
del jurat per segona vegada— defineix el llibre com un 
“viatge per la narrativa curta d’ambició llarga”. Esperem 
que en gaudiu.

La darrera carta, de Carme Ballús, és la narració guanya-
dora de la setzena edició del premi. El contingut de l’última 
missiva que va escriure sor Celeste és, a dia d’avui, un 
misteri. Són també desconegudes les troballes i inves-
tigacions dutes a terme per la filla de Galileo Galilei, 
apotecària al convent de Sant Mateo. Tant el pare com 
la filla van viure en un debat constant entre la religió i la 
ciència. No eren els únics, però sí que van ser una minoria 
els qui aleshores qüestionaven els dogmes eclesiàstics. 
Afortunadament, van saber jugar bé les seves cartes per 
esdevenir majoria.

ISBN: 978-84-9779-886-0

Pròleg d'Ada Castells

La darrera carta, de Carme Ballús Molina · Regressió, de Joan Adell Álvarez · Sobre un personatge de novel·la, de Pol Bec-
kmann Branchadell · Porcus, de Xavier Cabús Manyosa; · El tic-tac del recel, de Jaume Calatayud Ventura · Estimada 
solitud, de Carme Castellarnau Arfelis · El toc de gràcia, d’Eva Díaz Cano · E.P.D., de Roger Grau Ribó · L’hamburguesa 
de la mama, de Víctor Jiménez de Miguel · Les cosines de Pessonada, de Josep Masanés Nogués · Compte enrere, de 
Teresa Muñoz Garcia · El fotògraf, de Miquel Ramírez Llinares · L’olor de la palla, d’Helena Rufat Casals · El yin i el 
yang de Bai Li, de Sònia Saumell Guillem · Dama, de Carme Tulon Arfelis · Època daurada, d’Esther Ventura Grimau 

Narracions incloses:
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B.K.S. Iynegar va néixer l’any 1918 a Bellur, a l’Índia. Va patir seriosos proble-
mes de salut, però gràcies al ioga els va poder superar. L’any 1937 va començar a 
impartir classes a Pune, on més tard va fundar un institut de ioga en honor a la 
seva desapareguda esposa, Ramamani. Ha escrit diversos llibres sobre la pràctica i 
la filosofia d’aquesta disciplina i el seu mètode el practiquen milions de persones 
arreu del món.

9 788497 798297

Col·lecció Espiritualitats, 12
ISBN: 978-84-9779-829-7
224 pàgs.

Rústica 

13,5 x 21 cm.

PVP: 18,00 €

 
filosofia

L'arbre del ioga
Guia per integrar el ioga a la vida diària

B.K.S. Iyengar
A L’arbre del ioga, Iyengar ens presenta la part 
teòrica i filosòfica del ioga d’una manera clara i 
directa. El mestre parla del ioga com d’un camí en 
què l’experiència espiritual i la pràctica física van 
de la mà i no pot existir una sense l’altra. Des del 
principiant fins al veterà, tothom trobarà en aquest 
llibre una valuosa eina de consulta i recolzament 
en la seva experiència amb el gran món del ioga.

ISBN: 978-84-9779-829-7

"És el meu desig compartir amb tots vosal-
tres la joia de la vida a través del ioga i, 
per tant, estic molt content de parlar-vos a 
través d’aquest llibre. Ioga significa reunir-se 
i, ara mateix, el ioga ens està reunint gràcies 
a aquestes pàgines." (B.K.S. Iyengar)
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Jesús trenca el silenci
L'altra cara de la creu

Joan Soler Amigó

“Parlo per dir-me, per entendre’m, per ser encara. Parlo per 
mi, no de mi. Massa que n’heu parlat, de mi, però pitjor 
són els que han parlat i parlen per mi des de la més incerta 
infal·libilitat. Parlo en el vent, no he escrit mai res, només 
una vegada vaig escriure a la sorra. No escrigueu en lloc 
meu, no convertiu el que vaig dir i vaig fer en Sagrades 
Escriptures.” Jesús trenca el silenci al cap de dos mil anys. 
Aquest llibre, ni novel·la ni assaig, vol ser una aproximació 
a la persona de Jesús, desbrossat de dogmes i predicacions, 
deslliurat del monopoli eclesiàstic i al marge de qualsevol 
religió entesa com a sistema o estructura.

Joan Soler Amigó (Badalona, 1941), pedagog, amb estudis de teologia. Ha escrit Festes 
tradicionals de Catalunya (Premi Crítica “Serra d’Or”, 1979), Els enllocs: els temps i els ho-
ritzons de la utopia (1995), Enciclopèdia de la fantasia popular catalana (1998). Ha dirigit 
Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya (2005-2008). Ha estat guardonat 
amb el Premi Nacional de Cultura Popular (2006). Vinculat al món de la cançó popular, 
és l’autor del text de la melodia La vall del riu vermell. Com a novel·lista ha publicat Rebels 
a tramuntana (Premi Leandre Colomer de novel·la d’història de Catalunya, 2002).

9 788497 798822

Col·lecció Proses, 44
ISBN: 978-84-9779-882-2
208 pàgs.

Rústica

15 x 24 cm.

PVP: 16,00 €

 
narrativa/religió

ISBN: 978-84-9779-882-2
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Miquel Ylla-Català i Genís (Vic 1935). És farmacèutic, doctor en farmàcia per la Universi-
tat de Barcelona i acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Ha 
publicat els llibres: Vigatans il·lustres (1983), amb Miquel S. Salarich i Torrents, Les Plantes en 
la Bíblia (1995), Electuari 60 (1995), Correspondència entre Torras i Bages i Josep Maria Sert 
(1999), Electuari 65 (2000), Aproximación a la Historia de AEFI. 1977-2002, El Museu Cusí de 
Farmàcia (2004), Els Jardins de Déu (2005), Electuari 70 (2005), Josep Maria Sert i la ciutat de 
Vic (2006), Sant Miquel dels Sants. Esbós biogràfic (2007). Col·labora regularment en diferents 
publicacions especialitzades i en publicacions periòdiques sobre temes professionals i d’història 

local. En els seus escrits ha divulgat figures destacades i esdeveniments de l’Església vigatana, a més és un dels 
impulsors del retorn de l’obra de Josep Maria Sert a la ciutat de Vic.

9 788497 798921

Col·lecció Proses, 46
ISBN: 978-84-9779-892-1
260 pàgs.

Rústica amb solapes

17 x 24 cm.

PVP: 15,00 €

 
narrativa/teologia

L'univers en la Bíblia
Miquell Ylla-Català Genís
L’autor travessa la immensa i fascinant geografia literària i 
teològica de l’Escriptura per copsar-ne la visió que aques-
ta té sobre el cosmos, especialment sobre el seu Artífex i 
Creador. El resultat d’aquest nou itinerari, portat a terme 
amb les alforges d’un modern beduí carregat de ciència, 
de poesia i de fe, són aquestes belles pàgines amb el títol 
L’univers en la Bíblia. Com el narrador bíblic, el text destaca 
la grandesa i bellesa d’allò creat. El món meravellós del 
suprem Artífex del cosmos desvetlla en el narrador bíblic 
una profunda i viva admiració, que és la base de la lloança, 
que després expressa bellament en els anomenats himnes 
del Salteri. En l’obra que presentem no només es destaca 
el caràcter fortament teocèntric del relat de la creació, Gn 
1-2, sinó també la visió d’alguns profetes i salms: no es fa 
res que no sigui Déu que ho faci. Només Ell ha estès els 
espais siderals; només Ell ha fet la terra habitable, la vida 
possible. Tot s’estintola sobre la seva paraula creadora. 
Ylla-Català ens fa veure com en el cim d’aquesta obra del 
Creador diví i com a reflex visible seu hi ha l’home, aquest 
ésser que en la visió de Pascal no és res més que una canya, 
la realitat més fràgil de la natura, però una canya pensant, 
objecte de la misteriosa sol·licitud del Déu Creador. 

fEBRER 2010

ISBN: 978-84-9779-892-1
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Col·lecció La Suda, 119
ISBN: 978-84-9779-888-4
150 pàgs.

Rústica amb solapes

13,5 x 21 cm.

PVP: 13,00 €

 
poesia

El do de la paraula
(obra poètica iv)

Jordi Pàmias

Mig segle de vida  

A Ferran Rocaspana

El riu voreja l’institut.
Madura, al sol, l’horta sucosa.
I al pati gran 
un cor d’alumnes diu: —Salut,
mestre Ferran,
flama tenaç, veu generosa!

El calendari, mentrestant,
deixa passar cinquanta fulls.
I algú, més vell, amb son als ulls,
diu, sospirant:
—L’enhorabona, amic Ferran!

Setembre 1998
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ISBN: 978-84-9779-888-4
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"Ramona Sanfeliu haurà fet moltes passejades pels voltants de Castellnou de Seana. Ara ens en presenta 
catorze que són reflexions d’una dona que sap veure més enllà del que molts dels seus propis conciutadans 
hauran mai observat. Es nota que Ramona Sanfeliu ha viscut i ha viscut amb una gran intensitat interior. 
Veu, mira i escolta els silencis que vénen de les nits dels temps i ens parlen de les coses d’abans i de les d’avui. 
Especialment entranyable m’ha semblat la passejada mental que fa des de la seva terrassa o des de les golfes de 
casa seva mirant el que molts no sabríem veure. Felicito el seu esforç per deixar en un llibre aquestes vivències 
que quedaran com un record de les sensibilitats de tantes persones d’aquest Pla d’Urgell que saben descobrir 
realitats matisades per l’experiència i pel bon gust." (Del pròleg de Lluís Foix)

9 788497 798877

Col·lecció Estudis Castellnouencs, 
20

ISBN: 978-84-9779-887-7
134 pàgs.

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

 
narrativa

Passejant pel meu poble
Ramona Sanfeliu Greoles
Catorze passejades pels volts de Castellnou de Seana, 
on qui més qui menys tothom coneix la Ramona San-
feliu i qui la coneix ja sap que en Joan, el seu estimat 
espòs, ha de sortir a la palestra, perquè sense ell els 
seus escrits no serien el que són. I no cal dir en quina 
mesura fills i néts, família tota, hi tenen el seu paper, 
perquè aleshores la seva prosa pren un aire de poesia, o 
potser seria millor dir que l’amor amara els seus escrits.

Passejant pel meu poble, el tercer llibre de l'autora que 
ara presenta, és un llibre simpàtic, amè i prou interes-
sant per a qui vulgui conèixer Castellnou i les seves 
rodalies a través de la visió d’una dona que estima el 
poble i el descriu d’una manera planera, natural.

fEBRER 2010

Pròleg de Lluís foix

ISBN: 978-84-9779-887-7
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Col·lecció La Paeria, Guillem 
Botet, 6
ISBN: 978-84-9779-883-9
248 pàgs.

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: ,00 €

 
catàleg

La taula de Canvi i Dipòsits de 
Lleida (1585-1808)
Catàleg de L'Arxiu Municipal de Lleida

dd.aa.
Aquest volum número sis de la col·lecció “Guillem Bo-
tet”, de documents de l’Arxiu Municipal, ens trasllada 
fins a la ja ben avançada segona meitat del segle XVI i 
ens relata la història de la Taula de Canvi de Lleida. 
El text ha estat elaborat per la ca-tedràtica d’història 
moderna de la Facultat de Ciències de l’Educació de 
la Universitat de Lleida Julia Remón Molina i es basa 
en la seva tesi doctoral. Val a dir que ella és la màxima 
i única coneixedora de la documentació de la Taula de 
Canvi que conserva l’Arxiu Municipal. Per això des de 
l’Arxiu, i seguint amb la tasca de difusió del patrimoni 
documental de la ciutat, volem donar a conèixer aques-
ta institució desconeguda per la majoria, però que va 
existir al llarg de més de dos-cents anys.

El catàleg que us presentem descriu exclusivament un 
per un els cent deu llibres que corresponen a les sèries 
documentals generades per l’administració, gestió 
comptable i control de la Taula: Llibres majors (qua-
ranta), Llibres manuals (trenta-vuit), Llibres de dipòsits 
(nou) i Llibres de caixa anomenats de “va y vé” (vint-i-
tres), i un lligall amb vint-i-cinc documents de la sèrie 
de balanços anuals que abasta de manera discontínua 
el període comprès entre els anys 1595 i 1706. 

Completen aquestes sèries un llibre denominat “inti-
mes”, que equivaldria al que co-neixem com a reque-
riments, entre 1592 i 1631, i un llibre de joies, entre 
1589 i 1706, on quedaven registrats els dipòsits de 
joies, monedes o objectes de valor. 
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