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9 788497 799669

Col·lecció Guimet, 128
ISBN: 978-84-9779-669-9
328 pàgs. + 16 pàgs. fotos b/n

Rústica 

17 x 24 cm.

PVP: 22,00 €

 
biografia/història

Les vides d'Edurad Aunós
Una apassionant trajectòria política entre la 
Monarquia i la Dictadura (1894-1967)

Josep Varela Serra
Davant mateix del riu Segre, a la Banqueta de Lleida, 
entre la casa Aunós —on visqueren tants anys Màrius 
i Víctor Torres— i la Paeria, hi ha l´edifici modernista 
del que fou Hotel Palace, construït a primers del segle 
xx per Eduard Aunós Cau. Unes enormes lletres E 
i A, al capdamunt de la façana ens recorden encara 
avui l´empenta i ambició d´aquell aranés arrelat a 
Lleida. Aquest llibre explica l´ascensió fulgurant de 
tal personatge i com la seva forta personalitat influí, 
esguerrant-la, en la del seu fill.Una intensa i complexa 
trajectòria vital, que s’endinsa en noves perspectives 
de l’apassionant història de Lleida i de Catalunya en 
el segle xx.

ISBN: 978-84-9779-966-9

Altres títols de l'autor: 

Josep Varela (Besalú, 1943) és catedràtic de matemàtiques (1973) i antic director de l´Institut 
Samuel Gili i Gaya de Lleida. President de la delegació d´Òmnium Cultural a Lleida (1977-1981). 
Portaveu de CiU a la Paeria, diputat al Parlament de Catalunya i senador (1996-2004), membre 
de l´Assemblea Parlamentària d’Europa (1996-2004). Ha publicat diversos llibres d´entrevistes 
a personatges lleidatans, el primer dels quals fou Converses a Lleida (1988), amb la intenció de 
recuperar la memòria històrica i una biografía de Maria Rúbies (2008). 
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9 788497 799553

Col·lecció Guimet, 129
ISBN: 978-84-9779-955-3
240 pàgs.

Rústica 

13,5 x 21 cm.

PVP: 15,00 €

 
història

Un ball per la República
La vida d'un home d'Alcampell, a la Llitera, 
durant el segle xx

José Enjuanes i Josep Espluga
Aquesta és la història d’unes persones entranyables i 
desconegudes, d’un poble –Alcampell– i d’una comarca 
–la Llitera– que per la seva posició perifèrica en el mapa 
rarament són objecte d’estudi per la història oficial. 
Aquí hi trobareu el relat d’un home que s’expressa amb 
un llenguatge genuí, que va recórrer el segle xx gairebé 
de punta a punta, que va viure amb eufòria la caiguda 
d’una monarquia i l’adveniment d’una república, que 
va conèixer l’aplicació del comunisme llibertari, que va 
participar en una guerra, que va voltar per camps de 
treball i de concentració, que va suportar una terrible 
dictadura i que encara va veure florir una democràcia 
inesperada. 

ISBN: 978-84-9779-955-3

Altres títols relacionats:

José Enjuanes Pena va ser alumne de l’escola racionalista durant els anys vint, comissari de l’Exèrcit popular 
republicà durant la guerra, tractant d’animals, comprador d’ordi i blat, fruticultor i membre de la clandestina 
Lliga de Mutilats i Invàlids de la Guerra d’Espanya durant la postguerra; i fundador i primer tresorer del 
casal de jubilats d’Alcampell durant la transició a la democràcia. 

Josep Espluga Trenc és professor de la UAB. Està especialitzat en la sociologia del risc, la salut i el medi am-
bient, tot i que també s’ha dedicat a indagar en les relacions entre les identitats socials, la llengua i el territori 
a l’Aragó catalanòfon. Ha publicat els llibres Franja, frontera i llengua (Pagès Editors, 1995), Planeta Franja 
(Pagès Editors, 2005) i Com embolicar la Franja amb una fulla de pi (Iniciativa Cultural de la Franja, 2008).

Pròleg de Queralt Solé
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Col·lecció Argent Viu, 108
ISBN: 978-84-9779-967-6
86 pàgs.

Rústica 

16 x 22 cm.

PVP: 11,00 €

 
assaig

Quin futur imaginem?
Arcadi Oliveres, Joan Rigol i Francesc 
Torralba 
De la caiguda del mur de Berlín a avui han passat més 
de vint anys. L'objetiu d'aquest petit llibre consisteix 
en pensar l'evolució que s'ha dut a terme en el camp 
del pensament durant aquest període. S'estudien tres 
àmbits: el discurs polític, el social i l'utòpic. Aquest 
suggerent llibre pot ajudar a comprendre millor els 
signes del temps i a aventurar, amb encert, els itineraris 
de construcció del futur. 

ISBN: 978-84-9779-967-6

Altres títols de la sèrie

Joan Rigol (1943) és un polític català que ha estat president  del Parlament de Catalunya. Doctor en Teologia  
per la Facultat de Teologia de Catalunya. Home de formació humanística i filosòfica. Arcadi Oliveres (1945) 
és un economista català  i un reconegut activista per la justícia social i la pau. Ha estat col·laborador regular de 
les revistes Canigó i Serra d'Or i el Diari de la Pau, i ha participat en més de 60 llibres o publicacions. Francesc 
Torralba doctor en filosofia i en teologia, és catedràtic de filosofia  i dirigeix la Càtedra Ethos, dedicada a l’ètica 
de les organitzacions i de les professions. Ha escrit més de quaranta llibres d’assaig.
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Col·lecció Guimet, 130
ISBN: 978-84-9779-964-5
520 pàgs.

Rústica 

17 x 24 cm.

PVP: 26,00 €

 
memòries

Memòries de Jean Monnet
Arquitecte de la Unió Europea

Jean Monnet
La Història situa des d’ara Jean Monnet enmig dels 
homes del segle xx els quals, amb els seus actes, han 
influït en el destí del món i han transformat les nos-
tres condicions de vida. En efecte, les seves Mémoires, 
esdevingudes avui l’obra de referència d’un nombre 
creixent de dirigents, revelen la prodigiosa aventura 
d’un home en què l’acció ha estat determinant a cada 
gran cruïlla de la història contemporània: la guerra de 
1914-1918, el naixement de la Societat de Nacions, la 
guerra de 1940, la posada en marxa de “l’arsenal de les 
democràcies”, el compromís americà contra el nazisme, 
la creació a l’Alger del Comitè de Liberació Nacional, la 
reconstrucció de França, l’edificació de l’Europa unida. 
Les seves Mémoires permeten  comprendre per què i 
de quina manera aquest home de Charentes ha posat 
la seva determinació inamobible al servei d’una idea 
simple: “Solament la unió dels homes pot garantir la 
pau i la prosperitat.”

ISBN: 978-84-9779-964-5

“L’únic futur dels països d’Europa és la 
unitat”, Jean Monnet
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Col·lecció: Materials per a la 
biblioteca pública, 6
ISBN: 978-84-9779-890-7
300 pàgs. amb fotografies en b/n

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: 22,00 €

 
biblioteconomia

Una aportació a la lectura pública 
del segle xx
Les biblioteques de "La Caixa" (1923-1993)

M. Teresa Miret Solé

Teresa Miret, exdirectora de la biblioteca de "la Caixa" 
a Igualada i actual directora de la Biblioteca Central 
d'Igualada  dins de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona, presenta  en aquest llibre 
la història de les biblioteques públiques que va crear i 
impulsar l'Obra social de "la Caixa" des dels seu inicis 
fins al traspàs a les aadministracions municipals. El seu 
estudi en dóna a conèixer les més de cent trenta biblio-
teques que es van crear en uns momentsimportants de 
la vida social i cultural del nostre país, dotant la major 
part de les ciutats i pobles importants de Catalunya de 
biblioteca pública. 

MAig 2010

9 788497 798907

ISBN: 978-84-9779-890-7

Presentació de José Manuel gonzález Labrador

Pròleg de Jaume Lanaspa gatnau

Altres títols de la col·lecció



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

MAig 2010

Francesc Pané i Sans (Les Borges Blanques, Les Garrigues, 1955) és un escriptor que ha cultivat 
sobretot la narrativa i la poesia. Així, ha publicat Una fosca llunad'abril, Discurs sobre la matèria 
sensual, L'ombra dels minarets i Tendres  van ser els dies, en el camp de la novel·la. Pel que fa a la 
poesia, és autor de Dames d'escorça i Hores d'olivera. Francesc Pané ha exercit de professor de llengua 
i literatura catalanes i actualment és diputat al Parlament de Catalunya.

9 788497 799386

Col·lecció Vària Poesia, 
ISBN: 978-84-9779-947-8
116 pàgs. Amb 4 il·lsutracions en color

Rústica 

10,5 x 15 cm.

PVP: 10,00 €

 
poesia

Centre històric
Francesc Pané
Il·lustracions de Xente

Ciutat

Per molt que la camino, lent,
de punta a punta, tot sovint,
desconec les distàncies justes,
els precisos límits,
de la ciutat que sóc:
què d’ella és meu 
perquè em pertany
i què en pertoca als altres,
als que hi han fresat, també,
perquè hi creixin les teulades.  

Com fan els pelegrins,
com els herois quan recorden
els indrets de cada gesta,
jo també retorno a la ciutat.
I m’hi busco, infant, adolescent,
amb la fúria de la set,
amb la fam que arriba extrema.
Hi retorno, la repenso.

Pigment d’hemoglobina,
transito totes les artèries 
d’aquesta pàtria de cigonyes
damunt de les campanes
i de tudons sobre els xiprers.

ISBN: 978-84-9779-947-8
Altres títols de l'autor:
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9 788497 799430

Col·lecció La Suda, 122
ISBN: 978-84-9779-943-0
152 pàgs.

Rústica amb solapes

15 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

 
poesia

ISBN: 978-84-9779-943-0

9 788497 799454

Col·lecció La Suda, 123
ISBN: 978-84-9779-945-4
98 pàgs.

Rústica amb solapes

15 x 24 cm.

PVP: 12,00 €

 
poesia

ISBN: 978-84-9779-945-4

Altres títols de la col·lecció




