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Col·lecció Estudis, 117
ISBN: 978-84-9779-915-7
128 pàgs. + 16 pàgs. fotos color

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

 
estudi

Evolució i paisatge a Vilassar de Mar
III Beca d'Investigació i Recerca Local Ernest 
Lluch, 2006

Lluís Parcerisas

Gràcies a la reconstrucció de la cartografia històrica, 
aquest treball reconstrueix els canvis en els usos del 
sòl a Vilassar de Mar en diversos talls temporals des 
de 1850 fins a l’actualitat, per analitzar, a continuació, 
com l’activitat econòmica ha estat influïda pel terri-
tori i a l’inrevés, com el paisatge s’ha vist modificat i 
afectat per les relacions econòmiques imperants a cada 
moment d’aquesta transformació. Veiem com durant 
la segona meitat del segle xix es va forjant el gran 
dinamisme de l’agricultura de Vilassar de Mar, que 
arribarà al seu punt culminant durant el primer terç 
del segle xx, quan la regió metropolitana de Barcelona 
esdevé totalment integrada en la provisió de productes 
alimentaris al mercat central barceloní. 
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Lluís Parcerisas Benedé (Barcelona, 1978). Llicenciat en Economia per la Universitat de 
Barcelona. Actualment és membre del Departament d’Història i Institucions Econòmiques 
de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, on ha impartit classes de 
l’assignatura Història Econòmica Mundial i on du a terme els estudis doctorals sobre la transfor-
mació del territori al Maresme des de meitats del segle xix fins a l’actualitat.

9 788497 799157

ISBN: 978-84-9779-915-7



NOVETATS

Pagès Editors. C/ Sant Salvador, 8. 25005 Lleida . Tel.: 973 23 66 11 . Fax: 973 24 07 95
www.pageseditors.cat              editorial@pageseditors.cat

aBRIL 2010

Ermengol Donisa Nat és fill d’una casa tradicional agrícola i ramadera d’Espot i capellà del 
bisbat d’Urgell, ha viscut tota la seua vida al Pirineu i pel seu entorn. El fet de fer-se de ben 
a prop amb la gent de muntanya l’ha portat a recollir la manera com es vivia per aquells po-
bles durant anys passats, que la gent gran encara recorda i que la gent jove no s’ho pot creure.                                                                            
Josep Plana Pascual diu que la seva vocació, el magisteri, ha estat el treball de cada dia i a la vegada 
el medi per desenvolupar la seva passió, les arts plàstiques. A l’escola i al seu estudi de pintura, ha 
pogut realitzar una de les coses que més li agraden, ensenyar i aprendre. A Raimat, on vaig néixer, va 
començar a dibuixar i pintar i així ho ha continuat fent fins ara.
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narrativa

Brots de Pi
Persones, fets i coses del Pirineu que no    
tornaran mai més

Ermengol Donisa Nat
Quaranta-quatre narracions, en les quals uneix la ve-
ritat de les històries amb la imaginació. L’autor es fixa 
en la manera de ser de persones i coses enginyoses, i 
així explica la vida d’un pobre, ben intel·ligent, amb 
mal d’ulls, que pidolava pels pobles i es convertia en 
un honrat i decent alcavot entre els hereus, pubilles 
i cabalers. Entren, pels ulls, els diferents tipus: des 
d’un llenyataire, carregat de virtuts i de vicis, fins a 
les converses per passar el temps, entre el rector i un 
pixatinters d’una hidrolèctrica, o de l’Ajuntament, 
com també uns alemanys coneguts per les xaueres i 
trompades amb cotxes potents. Brots de Pi represen-
ta una tisana de la vida moral i rural generada dins 
aquelles valls. 
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NOVETATS

Pagès Editors. C/ Sant Salvador, 8. 25005 Lleida . Tel.: 973 23 66 11 . Fax: 973 24 07 95
www.pageseditors.cat              editorial@pageseditors.cat

aBRIL 2010

9 788497 799423

Col·lecció Proses, 49
ISBN: 978-84-9779-942-3
100 pàgs.

Rústica amb solapes

17 x 24 cm.

PVP: 12,00 €

 
narrativa

El full de ruta cap a la independència
Catalunya entre la ignorància i el coneixement

Manel Pagès
És un llibre didàctic, entenedor i amè. Constata que el 
principal enemic de Catalunya és l’Estat espanyol. As-
senyala que els nostres drets es basen en la història i en 
la voluntat popular i no en cap Constitució. Denúncia 
el genocidi cultural, l’espoli i l’asfíxia econòmica que 
impunement ens sotmeten els Governs de Madrid. 
Exposa la necessitat de modificar el rumb i els límits 
de la via autonòmica i fer-ne un instrument d’emanci-
pació. Reivindica el dret de la Nació Catalana a posseir 
el corresponent Estat. Expressa el deure de continuar 
la tasca de la Renaixença i la responsabilitat d’iniciar la 
Reconquesta de l’Estat Català. Emfatitza la importàn-
cia d’Internet en aquests afers i descriu amb claredat, 
senzillesa i rigor, els passos necessaris per aconseguir 
aquests objectius. 

ISBN: 978-84-9779-942-3

Pròleg de Joan Laporta

altres títols de Manel Pagès

Manel Pagès Panadès. Processat i empresonat com integrant dels 113 de l’Assemblea de Catalunya. 
Del 1987 al 1995, Regidor de l’Ajuntament de Sabadell; Vocal del Patronat dels Museus de Sabadell 
i de l’Arxiu Històric Municipal. És membre de la Unió Catalanista, del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona, de la Societat Catalana de Tecnologia i President de l’Associació Sabadell 
Memorial. Autor del llibre “SOBRE LA MEMÒRIA”. “Evolució, Cultura i Mnemotècnia” i també 
de diversos treballs i publicacions.
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ISBN: 978-84-9779-939-3
362 pàgs.

Rústica amb solapes

15 x 24 cm.
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poesia

Poesies de Màrius Torres
 a cura de Margarida Prats Ripoll

Amb la documentació avui dia a l’abast i la garantia 
d’aquesta exhaustivitat, la hipòtesi-edició que ofereix 
en aquest volum Margarida Prats és, actualment, per 
dir-ho ras i curt, l’única honestament possible: si més 
no, la que exigeix el rigor filològic. I, a més, amb 
l’avantatge d’una triple lliçó, alhora científica i humana, 
per part de la curadora: de modèstia, perquè sempre 
intenta minimitzar l’absoluta novetat de la seva edició; 
d’elegància, quan ha de referir-se a la feina d’altres 
editors de Torres, i, per damunt de tot, de valentia, per 
l’assumpció del risc que suposa una proposta d’edició 
amb una ordenació, una tria i un text diversos als fins 
ara canònics, però que ens acosten el text a la darrera 
voluntat —fins avui documentada— de l’autor.

ISBN: 978-84-9779-939-3

Presentació de Joan R. Veny-Mesquida

altres títols sobre Màrius Torres
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poesia

La revolució del bon gust
Gabriel Pena
El títol, La revolució del bon gust, em sembla una bona 
declaració d’intencions, i més quan comprenem, llegint 
els poemes, que aquest títol no es limita a l’estètica, que 
implica també, i sobretot, una proposta ètica. La frivo-
litat i la banalització actuals quasi han aconseguit que 
el bon gust quedi reduït a un assumpte de decoració i 
modisteria. Però el bon gust, com van saber els grans 
estetes de la modernitat, és inseparable de la moral. Una 
de les modalitats del mal és fer les coses malament, en 
art, en amor, en cirurgia o en política; i és freqüent que, 
en qualsevol d’aquestes disciplines, s’arribi a la maldat 
pel camí de la naturalitat i l’espontaneïtat, perquè, per 
fer les coses bé, s’ha de treballar. 
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Premi de Poesia Màrius Torres, 2009

Pròleg de Pere Rovira

altres títols de la col·lecció


