
ISBN 978-84-9975-056-9

9 788499 750569

18€

Gandhi avui
DaviD Cortright

ISBN 978-84-9975-047-7

9 788499 750477

Educació i societat a 
Catalunya
Pere Solà

ISBN 978-84-9766-388-5-

9 788497 663885
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23€

El mètode de la noviolència
alDo CaPitini

ISBN 978-84-9975-046-0

9 788499 750460

15€

Amèlia adormida en les 
tenebres

FranCeSC M. FranCh

15€

ISBN 978-84-9975-054-5

9 788499 750545

Detalls culinaris
JoSeP torrent

15€

ISBN 978-84-9975-055-2

9 788499 750552

L'home més feliç del món
raMon ParDina

14€

ISBN 978-84-9975-057-6

9 788499 750576

Andre Malraux y Max Aub
gérarD Malgat (eD.)

15€

ISBN 978-84-9975-050-7

9 788499 750507

Dotze treballs
eva BaltaSar

11€

ISBN 978-84-9975-041-5

9 788499 750415

El camí cap a l'Amèrica 
llatina

eloi Serrano

18€

L'entusiasme
FranCeSC torralBa

ISBN 978-84-9975-052-1

9 788499 750521

8€

La gratuïtat
FranCeSC torralBa

ISBN 978-84-9975-053-8

9 788499 750538

8€
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11€

Cent amanides
Joan PallarèS

ISBN 978-84-9779-384-1

9 788497 793841
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El mètode de la noviolència
alDo CaPitini

ISBN 978-84-9779-634-7

9 788497 796347

18€

La serenitat
FranCeSC torralBa

ISBN 978-84-9779-677-4

9 788497 796774

8€

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

www.pageseditors.cat  ·  editorial@pageseditors.cat
Comandes:  902 885 772

comercial@nusdellibres.com 

2a edició 3a edició



ASSAIG

El compromís de David Cortright amb la pau va començar 
quan va ser reclutat per l’exèrcit nordamericà durant la gue-
rra del Vietnam. Ben aviat va formar part del moviment que 
s’oposava a la guerra durant el servei actiu; posteriorment 
va ser activista del moviment per la congelació de les armes 
nuclears i els darrers anys ha liderat la coalició Win Without 
War en oposició a la invasió d’Iraq. És professor d’estudis de 
pau i canvi social noviolent a la Universitat de Notre Dame i 
autor de nombrosos llibres entre els quals, Soldiers in revolt 
i Peace: A History of Movements and Ideas.

Gandhi avui
Noviolència per a una nova era política 

DaviD Cortright

El llibre Gandhi avui, de David Cortright, ens presenta 
una bona síntesi de l’estratègia noviolenta gandhiana i del
seu desenvolupament posterior, particularment als Estats
Units. L’autor analitza les pràctiques dels moviments 
socials que han optat per la noviolència, n’extreu 
principis i regles i les aplica a temes punyents com 
el terrorisme. En suma, ofereix una refl exió sobre 
l’actualitat pràctica del pensament de Gandhi en una 
era política nova, amb nous rostres de la violència, i 
obre camins per lluitar per la pau i la justícia des de 
la noviolència. 

Col·leCCiÓ noviolènCia i llUita Per la PaU, 1

ISBN: 978-84-9975-047-7

288 pàgines

Rústica amb solapes

14 x 21,5 cm.

PVP: 18,00 €

Actualitat, Assaig

ISBN: 978-84-9975-047-7

9 788499 750477

1. Llibreries d'humanitats i generals. 

2. Aquesta col·lecció vol posar a disposició 
de la societat instruments de refl  exió i d’acció 
que mostrin que la noviolència és desitjable, 
viable i efi caç. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de la col·lecció: 
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ASSAIG

Aldo Capitini (Perugia 18981968) és el fi  lòsof i l’activista 
de la noviolència més important d’Itàlia. La seva concepció 
activa i positiva de la noviolència articula lliurement el gand-
hisme amb elements de la cultura occidental. Compromès 
amb els moviments de base, va promoure la primera marxa 
per la pau, des de Perugia a Asís, l’any 1961, i va donar vida 
a revistes com Azione nonviolenta i Il potere di tutti. Entre les 
seves obres trobem: La realtà di tutti (1948), Religione aperta 
(1955), Il potere di tutti (1969, pòstum).

El mètode de la noviolència
alDo CaPitini

Aldo Capitini va escriure aquesta guia sobre el mètode
de la noviolència l’any 1967, però el llibre no va tenir ni
la difusió ni la infl  uència que s’hauria merescut entre la
generació del 1968. L’obra conté els principis de la 
noviolència i un compendi de pràctiques i de tècniques 
descrites i il·lustrades sintèticament, amb referències 
històriques a experiències concretes realitzades a Itàlia 
i a la resta del món. El mètode de la noviolència pot 
ésser de gran rellevància per als problemes polítics 
i ètics d’avui perquè il·lumina la relació que hauria 
d’existir entre els mitjans i els objectius en la políti-
ca i en l’acció social, entre el respecte a la llei i la 
desobediència civil.

Febrer 2011

Col·leCCiÓ noviolènCia i llUita Per la PaU, 2

ISBN: 978-84-9975-046-0

176 pàgines

Rústica

14 x 21,5 cm.

PVP: 15,00 €

Actualitat, Assaig

ISBN: 978-84-9975-046-0

9 788499 750460

1. Llibreries d'humanitats i generals. 

2. Aquesta col·lecció vol posar a disposició 
de la societat instruments de refl  exió i d’acció 
que mostrin que la noviolència és desitjable, 
viable i efi caç.
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FILOSOFIA

Francesc Torralba i Rosselló (Barcelona, 1967) 
és doctor en fi losofi a per la Universitat de Barce-
lona i doctor en teologia per la Facultat de Teo-
logia de Catalunya. Ha publicat una quarantena 
de llibres, la majoria relacionats amb l’àmbit de 

la fi losofi a, l’ètica i la seva aplicació pràctica en la vida diària 
i personal. Els seus darrers grans èxits han estat L’art de saber 
escoltar (Pagès editors, 2006), del qual s’han venut més de 
15.000 exemplars i que ha estat traduït a l’alemany, l’italià, 
el francès, el portuguès i el castellà; i L’art de saber estar sol 
(Pagès editors, 2009), traduït al castellà.

L'entusiasme
FranCeSC torralBa

La paraula entusiasme, d’origen grec, signifi ca emoció 
des de les entranyes, agitació interior, possessió dels 
déus. És un bé interior que traspassa tots els estrats de 
la persona. És densitat emocional que afecta el cos, 
la vida mental, la imaginació, el pla de les relacions 
socials i la mateixa vida sexual. És una mena d’energia 
que empeny a establir vincles, a sortir de nosaltres 
mateixos per crear ponts d’empatia i de complicitat.

Febrer 2011

Col·leCCiÓ BiBlioteCa torralBa, 17

ISBN: 978-84-9975-052-1

128 pàgines

Rústica amb solapes

10,5 x 15 cm.

PVP: 8,00 €

Filosofi a pràctica, autoajuda

ISBN: 978-84-9975-052-1

9 788499 750521

1. Llibreries generals.

2. Petites dosis de fi losofi a a l'abast de tothom.

3. Francesc Torralba és molt conegut a Cata-
lunya, per la seva tasca docent i per les seves 
aparicions als mitjans de comunicació. 
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FILOSOFIA

Francesc Torralba i Rosselló (Barcelona, 1967) 
és doctor en fi losofi a per la Universitat de Barce-
lona i doctor en teologia per la Facultat de Teo-
logia de Catalunya. Ha publicat una quarantena 
de llibres, la majoria relacionats amb l’àmbit de 

la fi losofi a, l’ètica i la seva aplicació pràctica en la vida diària 
i personal. Els seus darrers grans èxits han estat L’art de saber 
escoltar (Pagès editors, 2006), del qual s’han venut més de 
15.000 exemplars i que ha estat traduït a l’alemany, l’italià, 
el francès, el portuguès i el castellà; i L’art de saber estar sol 
(Pagès editors, 2009), traduït al castellà.

La gratuïtat
FranCeSC torralBa

Gratuït és allò que no cerquem ni busquem, allò que no 
esperem, que està fora dels càlculs racionals i que ningú 
no preveu que passarà, fi ns que, fi nalment, s’esdevé. 
És l’inesperat, allò que s’esdevé contra pronòstic, que 
irromp en la pròpia vida i la capgira de ple. És el que 
no hem planifi cat, ni hem cercat obstinadament. Hi 
ha, encara, una segona forma d’entendre la gratuïtat. 
És gratuït allò que no respon a l’interès, el que es fa 
desinteressadament, sense esperar algun resultat a canvi. 
És gratuït allò que es dóna sense esforç, allò que no 
s’ha de pagar per a adquirir-ho.

Febrer 2011

Col·leCCiÓ BiBlioteCa torralBa, 18

ISBN: 978-84-9975-053-8

128 pàgines

Rústica amb solapes

10,5 x 15 cm.

PVP: 8,00 €

Filosofi a pràctica, Autoajuda

ISBN: 978-84-9975-053-8

9 788499 750538

1. Llibreries generals.

2. Petites dosis de fi losofi a a l'abast de tothom.

3. Francesc Torralba és molt conegut a Cata-
lunya, per la seva tasca docent i per les seves 
aparicions als mitjans de comunicació.
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NOVEL·LA

Josep Torrent Alabau  (Bellcaire d’Empordà, 1956) s’ha 
dedicat —i continua dedicant-se— a la literatura infantil 
i juvenil. Per adults ha publicat el recull de microcontes 
Fum, pedres, miralls… i la novel·la La Mirora mata els 
dimarts, publicada en aquesta mateixa col·lecció.

Detalls culinaris
JoSeP torrent

—Per quins motius mata la gent? —pregunta, mirant-
me i seguidament s’excusa per la impertinència de 
la pregunta. 
—No hi fa res. No s’amoïni. La gent mata per 
venjança, per diners, per gelosia... És clar que hi 
ha altres motius, però la gran majoria de casos en 
què treballo són per una d’ aquestes causes.
El mateix policia que va resoldre els assassinats co-
mesos per l’empresària andorrana ara intenta esbrinar 
per què han matat un hoteler a qui han buidat la 
caixa forta, després de demanar-li insistentment la 
combinació.

Un nou lliurament de l’investigador Damià Surrell, 
que ha obtingut el premi Ferran Canyameres de 
novel·la 2010.

Febrer 2011

Col·leCCiÓ lo MarraCo, 241

ISBN: 978-84-9975-054-5

192 pàgs. 

Rústica

13,5 x 21 cm.

PVP: 15,00 €

Literatura catalana

ISBN: 978-84-9975-054-5

9 788499 750545

1. Llibreries generals.

2. Premi Ferran Canyameres de novel·la 2010.

3. L'autor és conegut arreu, però sobre tot a la 
província de Girona.  
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NOVEL·LA

Ramon Pardina Villanueva (Barcelona, 1977) ha publicat els 
llibres de relats El jugador de futbolí que volia córrer la banda 
(Premi Joan Santamaria de narrativa 2007) i La novel·la que 
no he escrit mai (Premi Miquel Àngel Riera de narrativa breu 
2005). A més, ha guanyat el Premi Mirador, el Claudi Isern i 
Llorens i el Premi Vent de Port, entre d’altres. També ha estat 
fi nalista del premi Ciutat d’Olot d’Experimentació Literària. 
Després d’una trajectòria com a creatiu de publicitat, ac-
tualment treballa com a guionista a la productora El Terrat.

L'home més feliç del món
raMon ParDina

A pesar del seu títol, L’home més feliç del món no és un 
llibre d’autojauda. Ben al contrari, és un llibre que inclou 
nou relats al voltant de la infelicitat, la responsabilitat de 
fer-se gran, el fet d’escriure i els petits moments de felicitat, 
fugissers, que afl oren de tant en tant enmig de tot això. 
Però, per sobre de tot, és un llibre de contes amb voluntat 
de divertir, de jugar amb el lector i, amb una mica de 
sort, fer-lo pensar que, comparat amb els protagonistes 
d’aquestes històries amb un punt d’humor i de vegades de 
surrealisme, potser ell també és l’home mes feliç del món. 
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Col·leCCiÓ lo MarraCo, 240

ISBN: 978-84-9975-055-2

112 pàgs. 

Rústica

13,5 x 21 cm.

PVP: 14,00 €

Literatura catalana

ISBN: 978-84-9975-055-2

9 788499 750552

1. Llibreries generals
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NARRATIVA

Francesc M. Franch. (Lleida, 1970) ha estat escrip-
tor de discursos, professor universitari i assessor 
en campanyes polítiques als Estats Units, on viu 
des dels disset anys. Actualment és vicepresident 
del grup de notícies Bulletin News, a Washington, 
DC. Traductor de l’obra de Màrius Torres, la seva 

producció poètica en anglès ha aparegut en diverses antologies 
literàries de Nord-Amèrica. Aquesta és la seva tercera novel·la.

Amèlia adormida en les tenebres
FranCeSC M. FranCh

Torturat, apàtrida i desarrelat, Ovidi Noramassa emprèn 
un viatge desesperat, que acabarà durant sis dies i sis nits, 
d’un racó a l’altre del món dels seus afectes, de cambres 
solitàries d’hotel al far de l’illa d’Okracoke, vell amaga-
tall del pirata Barbanegra. Ovidi, conscient de que se li 
acaba el temps, fuig a tota brida, a cavall entre l’amnèsia 
i l’humor, l’amargor i la dolçor dels amors i els amics que 
ja no hi són, sempre agafat de la ma a l’espectre d’Amèlia, 
una amant perduda que se li apareix en somnis.
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Col·leCCiÓ ProSeS

ISBN: 978-84-9975-056-9

160 pàgs. 

Rústica

15 x 24 cm.

PVP: 15,00 €

Literatura catalana

ISBN: 978-84-9975-056-9

9 788499 750569

1. Llibreries generals. 

2. L'autor és conegut sobre tot a Lleida. 
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HISTÒRIA

Pere Solà Gussinyer (Girona, 1945). Ha estat docent al 
Col·legi Universitari de Girona, a l’Escola Universitària de 
Mestres d’Osona i actualment és catedràtic d’Història de 
l’Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha dictat 
cursos i conferències a Brasil, Argentina, Califòrnia, Itàlia, 
Portugal o França. 

Eduació i societat a Catalunya
Pere Solà

Pere Solà ens ofereix una bona i documentada panòramica 
de la història de l’educació a Catalunya des dels temps 
antics fi ns al present, amb tots els reptes que aquesta té 
plantejats. Una visió sempre ben contextualitzada que no 
redueix el seu àmbit d’anàlisi a l’escola sinó que abasta 
els canals no formals i informals de l’educació. A partir 
d´aquestes premisses parla de l’educació durant els segles 
medievals; durant el Renaixement i el Barroc; del temps 
de l´absolutisme fi ns a la fi  de l’Antic Règim; de l’expansió 
educativa del xix; de les quatre primeres dècades del xx, 
quan Catalunya va esdevenir un referent pedagògic; de 
l’educació sota el franquisme; i, per acabar, de l’educació 
des de 1970 fi ns a l'actualitat.

Febrer 2011

Col·leCCiÓ BiBlioteCa D'hiStÒria De CatalUnYa, 12 

ISBN: 978-84-9766-388-5

368 pàgs. 

Rústica amb solapes

13,5 x 21,5 cm.

PVP: 23,00 €

Història de Catalunya

ISBN: 978-84-9766-388-5

9 788497 663885

1. Libreries d'humanitats i especialitzades en 
història. 

2. Coedició amb Eumo Editorial. 

3. L'autor és conegut sobre tot a Girona i a 
Barcelona, per la seva tasca docent. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

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
Comandes:  902 885 772

comercial@nusdellibres.com 

Altres títols de la col·lecció: 

9 788497 795401 9 788497 794435



POESIA

Dotze treballs 
eva BaltaSar

En paraules de Jordi Llavina, l’autor del pròleg, 
Dotze treballs és una obra que, amb la seva rica 
varietat metafòrica, reflecteix l’aparador trafegós 
de la vida i ens proposa una anàlisi sobre allò 
íntim i sobre el que l’agredeix o hi impacta, amb 
una delicada percepció dels replecs de la cons-
ciència i amb enllaços recorrents entre quotidia-
nitat i mitologia.
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Col·leCCiÓ la SUDa, 129

ISBN: 978-84-9975-050-7

56 pàgs. 

Rústica amb solapes

15 x 24 cm.

PVP: 11,00 €

Literatura catalana, Poesia

1. Libreries generals. 

2. Premi Benet Ribas de Poesia, 2010.

3. L'autora és de Barcelona.
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Eva Baltasar (Barcelona, 1978). Escriptora i poeta. 
Ha publicat els poemaris Laia (Premi Miquel de Palol 
2008), Atàviques feres (Premi Ramon Comas i Maduell 
2008) i Reclam (Premi Les Talúries 2010).

Pròleg de Jordi Llavina

XLVI Premis "Recull" de Blanes

Premi Benet Ribas de Poesia, 2010

ISBN: 978-84-9975-050-7

9 788499 750507
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Col·leCCiÓ BeCa erneSt llUCh, 5

ISBN: 978-84-9975-041-5

416 pàgines

Rústica 

15 x 21 cm.

PVP: 18,00 €

Economia. Assaig

El camí cap a l'Amèrica Llatina
La internacionalització de les empreses 

espanyoles (1980-2006)
eloi Serrano roBleS

Per poder contextualitzar millor el camí que dugué a 
les empreses espanyoles a establir-se a l’Amèrica Llatina, 
el llibre fa especial atenció als canvis institucionals i al 
procés de privatitzacions i liberalització econòmica que 
es va donar a la regió a fi nals dels noranta a partir de 
les mesures proposades pel Consens de Washington. 
L’autor interpreta aquest canvi de model econòmic a 
l’Amèrica Llatina com una condició necessària perquè 
empreses com BSCH, BBVA, Telefónica, Endesa o Repsol 
trobessin un escenari propici on poder desenvolupar les 
seves estratègies internacionalitzadores. El llibre doncs, 
pretén contribuir a ampliar el marc d’anàlisi i l’estudi 
d’un dels fenòmens més rellevants que ha caracteritzat 
l’economia espanyola en els darrers anys. 

Altres títols de la col·lecció: 

ISBN: 978-84-9975-041-5

9 788499 750415

1. Llibreries generals. 

2. L'autor és de Badalona.  
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Eloi Serrano Robles (Badalona, 1976). És professor associat a 
la Unitat d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Ha estat Visiting Researcher a la London School of 
Economics. Té un Màster en Història Econòmica i un Postgrau 
en Tributació per la Universitat Autònoma de Barcelona i és 
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. Les seves 
principals línies de recerca se centren en les relacions econò-
miques internacionals, privatitzacions i la història econòmica 
d’Espanya i l’Amèrica Llatina.
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HISTÒRIA

Gérard Malgat, doctor en lengua y literatura españolas por la 
universidad de París Ouest Nanterre La Défense, es autor de 
Max Aub y Francia o la esperanza traicionada, (Renacimiento, 
Sevilla, 2007). Ha publicado numerosos artículos dedicados a 
este autor y al exilio de los Republicanos Españoles en Francia.

Andre Malvaux y Max Aub
La República española en el corazón de su amistad. 

Cartas, notas y testimonios (1938-1972)

gérarD Malgat (ed.)

André Malraux (1901-1976) y Max Aub (1903-1972) 
van indisolublemente ligados a la causa de la Segunda 
República Española. La correspondencia reunida en este 
libro testimonia de la huella indeleble dejada por aquel 
momento A menudo cortas, hechas de evocaciones 
fugitivas o alusiones elípticas, sus cartas balizan y nos 
restituyen fragmentos de sus actividades, de sus pro-
yectos, de sus próximos o recién encuentros; también 
aluden a las decepciones y a las penalidades sufridas 
por Aub. El lector encontrará como complemento a la 
correspondencia una selección de textos que aclaran 
la cualidad y la singularidad de la amistad cultivada 
por dos intelectuales comprometidos en los combates
por la Libertad, la Justicia y la Cultura.
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Col·leCCiÓ Fil D'ariaDna, 55

ISBN: 978-84-9975-057-6

176 pàgines

Rústica

14 x 21 cm.

PVP: 15,00 €

Història

ISBN: 978-84-9975-057-6

9 788499 750576

1. Llibreries d'humanitats. 

2. el llibre té interès històric però també bio-
gràfi c i cultural. 
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La serenitat
FranCeSC torralBa

Hi ha graus de serenitat. Entre els dos extrems màxims, 
el desfi ci com a forma de vida i la pau total, hi ha una 
gamma de punts que expressen sensibilitats diferents. 
No és una qüestió de blanc o negre. Així com podem 
pacifi car el món exterior progressivament, començant 
pel nostre àmbit més proper fi ns arribar als punts més 
allunyats del nostre microcosmos, també podem pacifi car 
l'ànima, començant pel domini del desig.
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Francesc Torralba i Rosselló (Barcelona, 1967) 
és doctor en fi losofi a per la Universitat de Barce-
lona i doctor en teologia per la Facultat de Teo-
logia de Catalunya. Ha publicat una quarantena 
de llibres, la majoria relacionats amb l’àmbit de 

la fi losofi a, l’ètica i la seva aplicació pràctica en la vida diària 
i personal. Els seus darrers grans èxits han estat L’art de saber 
escoltar (Pagès editors, 2006), del qual s’han venut més de 
15.000 exemplars i que ha estat traduït a l’alemany, l’italià, 
el francès, el portuguès i el castellà; i L’art de saber estar sol 
(Pagès editors, 2009), traduït al castellà.

FILOSOFIA

Col·leCCiÓ BiBlioteCa torralBa, 8

ISBN: 978-84-9779-677-4

128 pàgines

Rústica amb solapes

10,5 x 15 cm.

PVP: 8,00 €

Filosofi a pràctica, autoajuda

ISBN: 978-84-9779-677-4

9 788497 796774

1. Llibreries generals.

2. Petites dosis de fi losofi a a l'abast de tothom.

3. Francesc Torralba és molt conegut a Cata-
lunya, per la seva tasca docent i per les seves 
aparicions als mitjans de comunicació.
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POESIA

Màrius Torres, del poeta al lector
MargariDa PratS

Estructurat en cinc blocs i un apèndix, conté vint-i-set 
notes biogràfi ques i dos escrits de Núria i Víctor Torres, 
on evoquen aspectes complementaris de la vida i el 
pensament del seu germà. L’antologia textual comprèn 
quaranta-una poesies, cinc traduccions i dues mostres de 
prosa de Màrius Torres; en les traduccions i homenatges, 
una mostra de poesies seves traduïdes a nou llengües i set 
evocacions del poeta, la majoria en forma de poemes. La 
ruta Màrius Torres, amb tres itineraris, ofereix punts lligats 
amb la vida i l’obra del poeta. Del combat del poeta al 
combat del lector presenta una aproximació a les idees del 
poeta sobre la creació poètica i unes orientacions sobre 
la lectura de la seva obra. Finalment, l’apèndix conté dos 
treballs, un de Jordi Pàmias i l’altre de Josep Vallverdú, i 
una presentació, en llengua anglesa, del poeta i la seva 
obra per a estudiants d’altres cultures. 

Tercera edició, febrer de 2011.

Febrer 2011

Col·leCCiÓ MonograFieS, 10

ISBN: 978-84-9779-634-7-

292 pàgs. 

Rústica amb solapes

17 x 24 cm.

PVP: 18,00 €

Literatura catalana, Poesia

ISBN: 978-84-9779-634-7

9 788497 796347

1. El 2010 ha estat l'any del centenari del naixe-
ment de Màrius Torres. 

2. Llibreries generals. 
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CUINA

Joan Pallarés és el cuiner i propietari del prestigiós Ho-
tel Can Boix de Peramola, que ha esdevingut una cita 
ineludible per als gourmets. Basculant entre tradició 
i modernitat, la cuina de Pallarés poua en les arrels 
i es projecta cap al futur amb fórmules imaginatives, 
adaptades als paladars actuals. És autor d'un altre llibre 
de receptes: En el seu millor moment (2005).

Cent amanides
i entrants freds

Joan PallarèS

El llibre conté un centenar de receptes per a ser servides a tem-
peratura ambient, que van de les composicions més senzilles i 
a l'abast de qualsevol afi cionat a plats molt elaborats, sempre 
ressaltant els sabors primigenis dels productes naturals.
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Col·leCCiÓ CatXiPanDa, 18

ISBN: 978-84-9779-384-1

136 pàgs. + 8 pàgs fotos color 

Rústica amb solapes

11,5 x 26 cm.

PVP: 11,00 €

Cuina, Receptes

ISBN: 978-84-9779-384-1

9 788497 793841

1. Un dels títols més venuts d'aquesta col·lecció 
de cuina. 

2. Inclou receptes fàcils, lleugeres, senzilles i 
a l'abast de tothom. 
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Pròleg de Màrius Carol 


