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1. .Llibreries de la província de Lleida, espe-
cialment Lleida, Mollerussa, Bellpuig, Vila-
nova de Bellpuig.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

ISBN: 978-84-9975-003-3

 
novel·la

Col·lecció Lo Marraco, 235
ISBN: 978-84-9975-003-3
312 pàgs. 

Rústica 

13,5 x 21 cm.

PVP: 18,00 €

Literatura catalana

La raó trobada
Francesc Pascual
La raó trobada és la història d’un malalt mental que en 
defensa de la seua recuperació ordeix una aproximació 
personal de fe en Déu, cosa que no li garanteix cap 
infal·libilitat, i menys amb les defenses que li ofereix 
l’entorn, del qual pensa: «—De cristians ho som tots a 
Occident, per la cultura tramesa de generacions i segles. 
De catòlics —l’empresa— cada dia menys colla, i més 
decebuda.» Narració en la línia que ens té acostumats 
l’autor, de lectura que enganxa per la seua transparència, 
amb el rerefons pladurgellenc que coneix bé i domina.

Altres títols de l'autor: 

Novembre  2010NOVETATS

Francesc Pascual Greoles (Castellnou de Seana, 
el Pla d’Urgell), s’està guanyant el reconeixe-
ment de molts lectors perquè les seves obres 
desperten el veritable plaer de llegir, sovint 
oblidat. Ha publicat una quinzena d’obres, 

com: El jardí de la boira, Les bigues mestres, El 
clot de l’aigua, Perfum d’alfàbrega, Soca d’olivera (poesia), 
Un home Hilton, Des de la Plana Verda, Els arbres perduts...

9 788499 750033

ISBN: 978-84-9779-679-8 ISBN: 978-84-9779-504-3
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Altres títols de la col·lecció: 

Col·lecció Lo Marraco, 237
ISBN: 978-84-9975-009-5
138 pàgs. 

Rústica 

13,5 x 21 cm.

PVP: 14,00 €

 
novel·la

Pep Elias (Igualada, 1967). Ha publicat el recull 
de contes Literalment incapaç de matar una mosca 
(Premi Rei en Jaume de Narrativa Breu), ha estat 
finalista del Premi Víctor Mora amb El darrer 
glop. Treballa al Consorci per a la Normalització 

Lingüística, és blocaire i es dedica també al periodisme. 
Imparteix diversos cursos i tallers de narrativa, ha impulsat el 
col·lectiu Escrividors i l’associació El Viatge de la Literatura 
i és membre d’OFÈLIA (Organització Filològica d’Estudis 
Literaris i Artístics).

Olor de Gas
Pep Elias
L’Adam és un home feliç que comet l’error de creure 
que tot el que té durarà per sempre. En el moment 
més inesperat, però, tot se li’n va en orris i, amb la 
sensació que la vida l’ha estafat, decideix començar de 
nou tan lluny com sigui possible i acaba convertit en 
el primer ésser humà que arriba a Mart. Una història 
singular que, malgrat estar ambientada en un altre 
planeta, no deixa de ser una irònica metàfora de la 
humanitat. El resultat és una distreta crònica marciana 
amb poca ciència i molta ficció.

9 788499 750095

ISBN: 978-84-9975-009-5

XXII Premi Novel·la Breu Ciutat de 
Mollerussa, 2010

ISBN: 978-84-9779-810-5 ISBN: 978-84-9779-978-2

NOVETATS Novembre 2010

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

1. autor especialment conegut a Igualada i 
a Mollerussa. 

2. Relat a cavall de la literatura i la ciència-
ficció.
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NOVETATS

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

1. Autor molt conegut a les illes balears i a 
Cervera.

2. Literatura d'alt nivell en format de butxa-
ca.

 
novel·la

Altres títols: 

Col·lecció Lo Marraco, 236
ISBN: 978-84-9975-008-8
142 pàgs. 

Rústica 

13,5 x 21 cm.

PVP: 15,00 €

Literatura catalana

Miquel Àngel Vidal (Binissalem, 1962), 
llicenciat en Filologia Hispànica i professor 
d’institut. Ha publicat les novel·les El batec de 
la fosca (2001), L’escriptora de bestsellers (2003), 
Encara que sents com creix la nit (2005) i El jardí 
de les Hespèrides (2008), aplecs de contes com 

Cal·ligrafies agòniques (2004) i La mesura de les coses (2005), 
obres de teatre com El conyac de Voltaire (2004) i Sang 
aliena (2010), així com també reculls d’articles.

Jardí de gel
Miquel Àngel Vidal
Aplec de contes amb diversitat d’espais però sobretot de 
temps (des de la Setmana Tràgica o la Primera Guerra 
Mundial fins avui en dia) que explora en el conflicte 
de les relacions humanes, en el relativisme de les idees 
i els fets, en la violència, la traïció i la venjança. Parmè-
nides nega el moviment. Els sentits ens fan creure que 
tot és canviant i efímer, però la raó ens adverteix de la 
seva immutabilitat. Com un jardí de gel. Les històries 
d’aquest llibre naveguen per un món en transformació 
i a l’hora fix, per uns fets i uns personatges canviants 
i a l’hora permanents. Tingui raó o no Parmènides, la 
metàfora és vàlida. 

Novembre 2010

ISBN: 978-84-9779-008-8

9 788499 750088

ISBN: 978-84-9779-989-9 ISBN: 978-84-9975-007-1

VIè Premi 7lletres, 2010
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NOVETATS

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

1. Monòleg sobre aspectes de la vida social.

2. Llibre carregat d'humor.

3.  Autor molt conegut a Lleida. 

 
assaig

Altres títols: 

Col·lecció Lo Marraco, 234
ISBN: 978-84-9975-007-1
318 pàgs. 

Rústica 

13,5 x 21 cm.

PVP: 23,00 €

Literatura catalana, Ficció

Roger Leonard Torres  És home polifacètic, 
com el protagonista que ha creat. Una mica 
renaixentista. Ha començat escrivint, des de la 
seva formació universitària tecnològica, llibres 
didàctics relacionats amb la computació, la feina 

ben feta i coses serioses per al fred món empresarial, però 
acaba escrivint literatura, alguna plena de tendresa huma-
na, d’altra assagista, i aquesta, des d’una subtil visió crítica 
de la societat, perquè n’és un gran observador.

Elogi de la futilitat
Una mica de res i de tot
Roger Leonard Torres Graell
El llibre va d’una mica de tot i de res. No té argument, 
ni sentit, amb un sol personatge principal. No hi ha 
sexe, ni amors i desamors, ni violència ni guerres. Cap 
del set pecats capitals. De què va? es preguntarà vostè. 
No s’espanti si li dic que el llibre ho critica quasi tot 
des de la ingenuïtat d’un personatge aparentment 
innocu, que parla sense malícia, sense rancúnia, sense 
voler ofendre, amb subtil agudesa, com aquell que no 
diu res, aquesta és la grandesa amagada del personatge 
protagonista principal. 

Novembre 2010

ISBN: 978-84-9975-007-1

9 788499 750071

ISBN: 978-84-9779-753-5 ISBN: 978-84-9779-752-8
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NOVETATS

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

1. Llibre sobre immigració que tracta el 
tema de forma original i innovadora.

2. Priemr llibre que analitza la situació de 
les dones africanes de Catalunya. 

3. Llibreries de tot Catalunya, però l'autora 
és especialment coneguda a Lleida. 

 
assaig

Altres títols de la col·lecció: 

Col·lecció: Guimet, 139
ISBN: 978-84-9975-033-0
160 pàgs. 

Rústica 

13,5 x 21 cm.

PVP: 15,00 €

Sociologia, Immigració

Sara Vilà Galán (Rosselló, 1979). Llicenciada en 
Filosofia i especialitzada en Sociologia de les Mi-
gracions, compta amb un màster d’Informació 
Socioeducativa en Contexts Multiculturals i un 
màster sobre estudis Euromediterranis realitzat 

a la Universitat del Caire (Egipte). Ha treballat en co-
operació internacional a Tànger (Marroc) i com a tècnica 
d’immigració.

Les més invisibles
Dones africanes a Catalunya
Sara Vilà Galan
Les dones africanes de Catalunya són plurals i emigren 
de forma diferenciada als homes a conseqüència dels 
rols universals de gènere. Un cop a Catalunya sovint els 
prejudicis que projectem envers les dones musulmanes, 
determinen d’antuvi quin ha de ser el seu lloc en la nostra 
societat. D’aquesta manera són empeses cap als nínxols 
laborals més precaris (treball domèstic, cura de dependents 
i treball sexual). Aquest treball tant devaluat, contribueix 
invisiblement al desenvolupament de la societat, si més 
no la societat d’acollida estaria desaprofitant la qualitat i 
la formació que ofereixen aquestes dones com a treballa-
dores (Brain Waste). Així mateix l’efecte fuga de cervells 
(Brain Drain), seria una pèrdua de capital humà per al 
desenvolupament dels seus països d’origen.

Novembre 2010

ISBN: 978-84-9779-033-0

9 788499 750330

Pròleg de Francesc Pané

ISBN: 978-84-9779-734-4 ISBN: 978-84-9779-505-0
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NOVETATS

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

1. Primera biografia d'un republicà empor-
danès il·lustre

2.  Llibreries de Barcelona, Girona, Figueres 
i comarques gironines. 

 
biografia

Altres títols: 

Col·lecció Guimet, 138
ISBN: 978-84-9975-032-3
120 pàgs.  Conté 15 fotografies en b/n

Rústica 

13,5 x 21 cm.

PVP: 14,00 €

Biografia

Natàlia Sànchez Dipp, nascuda a Figueres la tardor 
de 1983. Empordanesa d’origen i d’elecció, ha estudiat 
història a la Universitat de Girona. A partir de la seva 
primera estada a Guadalajara, Jalisco, neix el seu interès 
per la investigació de l’exili català a Mèxic a conseqüència 
de la guerra civil; heus ací la seva primera aportació sobre 
el tema.

De l'Empordà a l'exili de Mèxic
Apunt biogràfic de Josep Marull Carré (1912-1987)

Natàlia Sànchez Dipp
En esclatar la guerra civil espanyola, Josep Marull es va 
incorporar al front en defensa dels ideals de la República, 
però l’any 1939 es va haver d’exiliar a França. Ben aviat 
sortí cap a Mèxic, on s’instal·là i on va viure la resta de 
la seva vida. Allí Marull es va implicar a fons en el món 
dels catalans que s’hi havien refugiat. I, a la vegada, la 
seva integració a la societat mexicana fou completa, tot 
i no haver perdut mai el seu sentiment català. Participà 
en mulitud d’iniciatives politiques i socials fins al seu 
traspàs, l’any 1987.

Novembre 2010

ISBN: 978-84-9975-032-3

9 788499 750323

ISBN: 978-84-9779-734-4 ISBN: 978-84-9779-505-0
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NOVETATS Novembre 2010

Col·lecció Guimet, 136
ISBN: 978-84-9975-006-4
288 pàgs. 

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: 19,00 €

Dret, Sociologia

 
assaig

Un advocat que parla clar
El món de la justícia, tal com jo l'he vist
Joan Argilés
Reflexió sobre el món judicial i els seus personatges, 
més des d’una perspectiva antropològica que històrica, 
malgrat que el seu autor no ha pogut evitar explicar 
anècdotes d’allò més sucoses —algunes desconegudes, 
altres sabudes però mai publicades— sobre la història 
recent de Lleida. Joan Argilés, un lletrat incòmode i 
inconformista, explica la seva trajectòria més social, 
amb les seves experiències judicials en llocs tan dispars 
com la presó, el món de la delinqüència, el de la pros-
titució, el dels subhastadors —dels quals mai ningú no 
escriu— i, sobretot, en l’àmbit dels gitanos, als quals 
dedica capítols monogràfics. 

9 788499 750064

ISBN: 978-84-9779-006-4

Joan Argilés. (Alcarràs, 1952) s’ha passat la vida vinculat 
al món judicial d’ençà que es va convertir en llicenciat 
en dret l’any 1975. La política també ha estat una de les 
seves altres debilitats. L’any 1986 va ser el cap de llista 
d’ERC per Lleida al Congrés dels Diputats, i el 1991 va 
tenir el curiós privilegi de ser candidat a president de la 
Generalitat per Joventut Republicana de Lleida (JRLL). 
Però per damunt de tot fa i farà d’advocat. 

Altres títols: 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

1. Llibre sobre dret però en un format origi-
nal, amè i proper, sense vocabulari tècnic. 

2. Llibreries d'humanitats i dret. 

3. L'autor és conegut a Lleida. 

Pròleg de Josep Tort 

"Aquest llibre el podrien fer tots els advocats i 
molts el subscriurien i s’hi sentirien reflectits”

ISBN: 978-84-9779-276-9 ISBN: 978-84-9779-049-9



 
llibre gràfic

Col·lecció Visió, 
ISBN: 978-84-9975-002-6
102 pàgs.

Rústica  Il·lustrat

20 x 23 cm.

PVP: 18,00 €

Arquitectura

Gaudir de la natura i de la Sagrada Familia
Jordi Cussó Anglès

Els dos objectius principals d’aquest llibre són, d’una banda, donar a conèixer les arrels de l’arquitectura 
orgànica emprada per Gaudí en les seves obres, i de l’altra, engrescar els lectors a fer un retrocés en el temps 
i esforçar-se a llegir aquest gran llibre que és la natura, com deia ell, buscant la geometria existent en els 

regnes animal, mineral i vegetal, o sigui, veure la natura amb els ulls de Gaudí.

Disponible també en castellà i en anglès: 

Novembre  2010NOVETATS

Il·lustrat a tot color

9 788499 750026

ISBN: 978-84-9975-002-6

El novembre del 1957, Jordi Cussó i Anglès va entrar 
d’aprenent al taller de maquetes del Temple de la Sagrada 
Família, i deu anys més tard va ser nomenat cap del taller. 
Ha intervingut molt directament, entre altres tasques, 
en la recuperació, investigació i restauració de part de 
les maquetes originals de Gaudí, esbocinades durant 
la destrucció de l’estudi i dels tallers, en el decurs dels 
primers dies de la guerra civil, al juliol de 1936. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

1. Llibreries especialitzades en arquitectu-
ra.

2.  Llibreries especialitzades en Gaudí.

3. Especialment en libreries de Girona. 

ISBN: 978-84-9743-423-2 ISBN: 978-84-9743-422-5
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Altres títols: 

Col·lecció La Suda, 128
ISBN: 978-84-9975-030-9
104 pàgs. 

Rústica amb solapes

15 x 24 cm.

PVP: 12,00 €

Poesia 

 
Poesia

9 788499 750309

ISBN: 978-84-9975-030-9

Pròleg d'Enric Bou

El llibre de Dresden
Jordi Guardans

Dresden va ser bombardejada a les acaballes de la Segona 
Guerra Mundial. Opinions del tot contradictòries o literal-
ment enfrontades, interessades. Només una certesa: de dos-
cents mil a tres-cents mil morts. No es pot concretar més, de 
molts cossos només en restaven les cendres.

El llibrE dE drEsdEn es pot llegir de dues maneres. La primera 
és literal, en la qual se superposen dos temps. El d’una nit 
de barbàrie i anihilació, i el d’un viatge concret que fa el 
poeta, atret per una crida dels abissos. La segona lectura 
ens recupera el cas de Dresden, les experiències bèl·liques 
evocades i la ciutat contemplada, vista en la materialitat 
de la reconstrucció, evocada en el passat esplendorós en 
l’imperi austrohongarès (la Florència de l’Elba), serveixen 
per introduir una crida a l’amor.

Novembre 2010

Epíleg de Carles Guillén

ISBN: 978-84-9779-943-0 ISBN: 978-84-9779-945-4 ISBN: 978-84-9779-984-3 ISBN: 978-84-9779-912-6
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