
ISBN 978-84-9975-061-3

9 788499 750613

25€

Peguera
Ramon SoleR

ISBN 978-84-9975-064-4

9 788499 750644
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Honorable fugitiu
JoSep VallVeRdú

ISBN 978-84-9975-071-2

9 788499 750712

15€

Elogi de la vaguetat 
lingüística

agnèS eSquiRol

14€

ISBN 978-84-9975-063-7

9 788499 750637

Woman's secret i altres 
narracions

dd.aa.

14€

ISBN 978-84-9975-060-6

9 788499 750606

Temps de transmissió
anna pagèS

15€

ISBN 978-84-9975-073-6

9 788499 750736

La cuina dels castells
JoSep m. moRell

14€

ISBN 978-84-9975-986-7

9 788497 799867

Et miro
maRam al-maSRi

15€

A la ciutat de Lleida hi 
ha una presó

pepita pla

ISBN 978-84-9975-074-3

9 788499 750743

15€
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El mestre Gaudí
Joan BaSSegoda

ISBN 978-84-9975-069-9

9 788499 750699

22€

Una experiència a Etiòpia
Conxita taRRuell

ISBN 978-84-9975-067-5

9 788499 750675

15€

ISBN 978-84-9975-066-8

9 788499 750668

Dones d'heura
maRta péRez SieRRa

12€

ISBN 978-84-9975-075-0

9 788499 750750

Plantes medicinals de 
Montserrat

J. JoRBa i m. Viladiu

20€



16€

Escrits del Pla d'Urgell
dd.aa.

ISBN 978-84-9975-058-3

9 788499 750583
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ISBN 978-84-9975-004-0

9 788499 750040

Foix-Lleida, més enllà de 
les fronteres

maRie i Jean laïlle

14€

ISBN 978-84-9975-051-4

9 788499 750514

Xop-Bot
Roig nadal

12€



 
narrativa

Ramon Soler i Riba, fill del Guixaró, (Bergadà) una 
colònia tèxtil de la riba del Llobregat, on va créixer. 
Actualment treballa en aquest ram. Ha escrit dife-
rents llibres d’història i altres treballs d’àmbit co-
marcal. Peguera és la seva segona novel·la, després 
de Fil i carbó (Pagès Editors, 2003).

Peguera
L'ànima d'un poble

Ramon SoleR RiBa

Peguera fou un nucli industrial molt important a tocar 
de Berga. La natura, acompanyada del silenci, semblen 
haver-s’hi adormit. La novel·la ens transporta en aquest 
món industrial. És una obra plena d’amors i desamors on 
la gent del poble no es podia barrejar amb la classe alta. 
A Peguera també si pot copsar i conèixer una colla d’oficis 
(avui malauradament desapareguts). El marxant, els cape-
llans, els Ferrer, el Pelapins, les remeieres i tota una munió 
de personatges fan que l’obra sigui amena i ens transporti al 
passat. El cant dels ocells, les maduixes petites i vermelles, 
els renecs d’aquella gent, el grinyol de les rodes del tren 
i el silenci de la neu, fan que aquesta novel.la esdevingui 
gairebé un llibre instructiu per les moltes vicissituds que 
si poden trobar.

Març 2011

Col·leCCió lo maRRaCo, 242

iSBn: 978-84-9975-064-4

728 pàgs. 

Rústica

15 x 24 cm.

PVP: 25,00 €

Literatura Catalana

ISBN: 978-84-9975-064-4

9 788499 750644

1. L'autor és molt conegut a la comarca del Ber-
guedà, arran del seu primer llibre.

2. Novel·la històrica sobre les colònies industrials. 
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novel·la

Josep Vallverdú. (Lleida 1923 ) és, sobretot, un 
narrador. Les seves  històries han estat sempre 
celebrades pel públic lector jove i no tan jove, i 
han merescut els guardons de més llustre i crèdit. 
Traductor també i assagista, la seva producció 

es desplega en  una extensíssima i variada obra, una part 
significativa de la qual l’ha editada Pagès Editors.

Honorable fugitiu
JoSep VallVeRdú

L’autoritat exercida despòticament i la corrupció instal·lada 
rere el rang han de ser rebutjades i combatudes per la ciu-
tadania. En el camp militar, és molt greu una desobediència 
o una rebel·lió, per això el tinent Gibbs, el protagonista del 
relat, conscient del risc, abandona el servei en circumstàn-
cies extremes i denuncia des del nou estat civil allò que ha 
de denunciar. La novel·la plasma la complexitat de la vida 
a bord d’una goleta en missió molt especial i l’impensat 
desenllaç d’un rescat promogut per les altes instàncies de 
la Marina reial anglesa. Una mostra més de l’acreditada 
prosa del veterà autor.

Març 2011

Col·leCCió lo maRRaCo, 239

iSBn: 978-84-9975-071-2

168 pàgs.

Rústica 

13,5 x 21 cm.

PVP: 15,00 €

Literatura Catalana

ISBN: 978-84-9975-071-2

9 788499 750712

1. Llibreries generals.

2. L'autor és molt conegut a tot arreu, però es-
pecialment a Lleida i també a les comarques 
de Tarragona, on resideix.  
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narrativa

Pepita Pla Gimeno va nèixer a Lleida. Va estu-
diar Magisteri i va treballar a Lleida i a pobles 
de la província . A Barcelona es va llicenciar en 
filosofia i lletres. Ha treballat molts anys com a 
mestra al Masnou, on resideix actualment. L’any 

2005 va quedar finalista del premi Romà Planas i Miró de 
la Roca del Vallés amb un llibre de memòries. Aquesta és la 
seva primera novel·la editada.

A la ciutat de Lleida hi ha una presó
pepita pla gimeno

Aquesta història, ambientada a Lleida i basada en fets 
reals, ens parla d’en Josepet, un noi que veu la seva vida, 
que fins ara havia estat més o menys còmoda, trencada 
per la guerra civil i la presó. En un flashback, que va 
enfilant un desenllaç contundent, a través d’amors, dolor, 
felicitat i solitud, el protagonista, un home que estima
la vida i la viu amb totes les seves conseqüencies, ens 
porta al món de la guerra civil i la presó, amb tota la 
seva cruesa. Aquest relat no pretén ser una novel·la més 
de la guerra i la postguerra, sinó que és un homenatge a 
tots aquells que van ser capaços de posar en risc el seu 
benestar i la seva pròpia vida, amb l’esperança de tenir un 
demà millor, que és un avui que nosaltres podem gaudir
gràcies a la seva valentia.

Col·leCCió naRRatiVa, 67

iSBn: 978-84-9975-074-3

168 pàgines

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: 15,00 €

Literatura Catalana

ISBN: 978-84-9975-074-3

9 788499 750743

1.Novel·la històrica. 

2. L'autora és coneguda a Lleida i a pobles 
de la província com Espot, Lluçàs, Guimerà i 
Anglesola, on ha treballat.  

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de la col·lecció: 
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narrativa

Woman' secret i altres narracions
Recull de contes del premi Vent de Port 2010

dd.aa.

El recull que teniu a les mans és el conjunt dels disset 
contes seleccionats pel jurat del premi Vent de Port per a 
l’edició del 2010. El guardó és convocat des de 1994 per 
l’associació cultural i recreativa La Casa del Sol Naixent, 
de Tremp. Com en altres edicions anteriors, el nombre 
d’originals rebuts —que aquest any és de cent trenta-vuit— 
no fa altra cosa que palesar la vitalitat de la narrativa curta 
als Països Catalans. No en va, Carme Ballús, en el pròleg, 
fa esment a la variada procedència dels autors de les disset 
obres que integren aquest llibre. I, tal i com era d’esperar 
en un certamen de temàtica lliure, la pluralitat dels mons 
als quals us duran les històries publicades és igualment 
considerable. Esperem que us deixeu endur per aquest 
“vent” que ara us bufa a cau d’orella, i que en gaudiu.

Març 2011

Col·leCCió pRoSeS, 55

iSBn: 978-84-9975-063-7

176 pàgs. 

Rústica

15 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

Literatura catalana

ISBN: 978-84-9975-063-7

9 788499 750637

1. És un recull amb relats de diversos autors de 
diferents parts de Catalunya, però el Premi és de 
Tremp.

2. Llibreries generals.
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aSSaig

Anna Pagès és Doctora en Ciències de l’Educació 
per la UAB (1991). Actualment és professora a 
la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació 
i l’Esport-Blanquerna. És membre del Grup de 
Recerca en Pedagogia Social i Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació (PSITIC), de la FPCE-Blanquerna 
i del Grup Càtedra Ramon Llull “Antropologia i Pedagogia”.

Temps de transmissió
Les seves vicissituds avui

anna pagèS

En l’època actual d’acceleració i urgència tenim algunes 
dificultats per explicar (i explicar-nos) el passat. Tan-
mateix, la història és una experiència que ens afecta a 
tots d’una manera particular. No ensenyem ni aprenem 
història: som vulnerables a la història. La història és 
fonamentalment un temps de transmissió. Mestres, pe-
dagogs, professors, pares, avis, germans grans, s’ocupen
de la transmissió avui, amb la finalitat que arribi per 
altres temps, potser millors. Temps de transmissió s’ocupa 
d’algunes preguntes latents que inspiren la seva pràctica 
i el seu compromís decidit per comprendre les vicissi-
tuds d’aquesta peculiar experiència en el món actual.

Març 2011

Col·leCCió eStudiS, 121

iSBn: 978-84-9975-060-6

128 pàgines

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: 15,00 €

Història, assaig

ISBN: 978-84-9975-060-6

9 788499 750606

1. Llibreries d'humanitats, especialitzades en 
història, i llibreries generals. 

2. L'autora treballa i col·labora en diverses en-
titats i centres universitaris de la província de 
Barcelona. 
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lingüíStica

Agnès Esquirol i Calaf és doctora en Lingüís-
tica General per la Universitat de Barcelona. 
Compagina la docència amb la traducció i 
la correcció.

Elogi de la vaguetat lingüística 

agnèS eSquiRol Calaf

La vaguetat és un defecte de les llengües? Ens enten-
dríem millor si no hi fos? Cal intentar reduir-la de camí 
cap a terres més precises? O tal vegada representa una 
porta oberta que propicia un discurs mai acabat del 
tot? Per mirar de respondre a aquestes preguntes s’ha 
estudiat la vaguetat en els nostres intercanvis lingüístics. 
I s’ha volgut explicar per què aquest tret semàntic és 
responsable —entre d’altres— del fet que tinguem un 
llenguatge tan viu i tan a l’alçada de les circumstàncies. 

Col·leCCió eStudiS, 122 

iSBn: 978-84-9975-061-3

104 pàgines

Rústica 

17 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

Lingüística, Filologia

ISBN: 978-84-9975-061-3

9 788499 750613

1. Llibreries generals, universitàries i especialit-
zades. 

2. L'autora és de Barcelona. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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narrativa

Conxita Tarruell i Llonch, Sabadell, 1957. Ha viatjat per l’Índia, 
Israel, el Marroc, Turquia, Sri Lanka, Egipte i Cuba. Com a 
professora ha anat a conèixer les escoles del Senegal. Ha fet 
rutes solidàries per Amèrica Llatina. Va publicar el llibre Viatjar 
com a transformació personal. Una experiència a l’Amèrica 
Llatina. Realitza xerrades i audiovisuals dels seus viatges. 
També porta a terme entrevistes a la ràdio i ha participat al 
programa Millenium, a TV3.

Una experiència a Etiòpia
Viatjar com a transformació personal II

Conxita taRRuell llonCh

L’autora ens presenta el seu segon llibre, basat en 
l’experiència del recorregut per Etiòpia durant un mes. La 
ruta pel sud és com un viatge a la prehistòria, on es pot 
conèixer l’insòlit món de les tribus. Al nord es descobreix 
el gran patrimoni cristià ortodox. I també es pot passejar 
per la quarta ciutat santa de l’islam. Finalment veurem 
la col·laboració en un orfenat a Addis Abeba, on les his-
tòries de cada nen li han tocat el cor. Reflexiona sobre 
l’experiència viscuda i diu: “Estic satisfeta perquè he après 
a viure d’una manera diferent a què estic acostumada. Els 
etíops són acollidors i amables, admiro la seva fortalesa. 
Crec que si la Humanitat passés una gran desgràcia, ells 
serien dels que sobreviurien perquè han après a viure 
amb el mínim. 

Març 2011

Col·leCCió pRoSeS, 57

iSBn: 978-84-9975-067-5

120 pàgs. 

Rústica amb solapes

15 x 24 cm.

PVP: 15,00 €

Viatges, Narrativa

ISBN: 978-84-9975-067-5

9 788499 750675

1. Llibreries de viatges. 

2. L'autora és coneguda a Sabadell, Barcelona 
i pobles de rodalies.   
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arquitectura

El Mestre Gaudí
Joan BaSSegoda nonell

El Mestre Gaudí conté els textos apareguts a Temple 
entre 2000 i 2010, amb la firma de Joan Bassegoda 
Nonell, president d’Amics de Gaudí d’ençà de 1969, 
director de la Càtedra Gaudí (1968-2000), conservador 
de la Reial Càtedra Gaudí (2000-2009) i director hono-
rari de la Reial Càtedra Gaudí des del 15 de desembre 
de 2010.

Aquesta miscel·lània representa un adequat comple-
ment dels diversos llibres de tema gaudinià publicats 
per l’autor al llarg dels darrers quaranta anys.

El lector trobarà en aquesta miscel·lània el puntual se-
guiment de la tasca investigadora relativa a la singular i 
formidable figura de l’arquitectura imaginada per Antoni 
Gaudí Cornet, conduïda des de la Càtedra Gaudí. 

Març 2011

Col·leCCió monogRafieS, 24

iSBn: 978-84-9975-069-9

316 pàgs. + 16 pàgs. fotos color 

Rústica 

17 x 24 cm.

PVP: 22,00 €

Art, Biografia

ISBN: 978-84-9975-069-9

9 788499 750699

1. Llibreries i seccions d'art i arquitectura. 

2. És un llibre d'especial interès per arquitec-
tes i estudiosos de Gaudí i de la seva obra.
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poesia

Dones d'heura
Marta Pérez Sierra

Un cant, des del primer poema fins a l’últim, a 
l’experiència femenina de viure en relació. Amants, 
amigues, mestres, pares, mares, germanes i germans: 
les dones d’heura s’atreveixen a viure plenament la 
complexitat de la trobada amb l’altre, amb l’altra. El 
camí de la relació parteix sempre d’una mateixa, del 
que és, i s’enfila, heura incansable, cap a la trobada. En 
aquest procés, la dona esdevé rosella, mosaic, paisatge. 
De la fragilitat i bellesa de les flors ve-rmelles de maig, 
les dones d’heura de Marta Pérez retroben la força per 
arribar a la totalitat, a la unió plena del món interior 
amb el món exterior.

Març 2011

Col·leCCió la Suda, 130

isBN: 978-84-9975-066-8

88 pàgs. 

Rústica amb solapes

15 x 24 cm.

PVP: 12,00 €

Poesia

ISBN: 978-84-9975-066-8

9 788499 750668

1. Premi Jordi Pàmias de Poesia 2010.

2. L'autora ja ha publicat altres llibres i reculls 
de poesia i ja és coneguda als mitjans. 

3. L'autora és de Barcelona. 
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poeSia

Et miro
maRam al- maSRi

Traducció de l'àrab de Jaume pont i fRançoiS-miChel 
duRazzo

En algun lloc,

sempre hi ha

algú qui se’ns assembla,

va dir la puteta

somrient confiada,

mentre mirava per la finestra

com si hagués vist

el seu somni:

un arbre carregat

de fruits…

Març 2011

Col·leCCió la Suda, 126

iSBn: 978-84-9779-986-7

224 pàgs. 

Rústica amb solapes

15 x 24 cm.

PVP: 15,00 €

Poesia

ISBN: 978-84-9779-986-7

9 788497 799867

1. Poetessa àrab afincada a França. 

2. Amb aquest llibre en castellà ha aconseguit 
un èxit sense precedents.

3. Una obra de poesia imprescindible. 
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cuina

La cuina dels castells 
JoSep m. moRell BitRià

Aquest llibre és un receptari de plats bastant 
antics; molts d’ells són de la cuina medieval i, 
per tant, l'autor ha procurat restaurar-los, per tal 
que es puguin cuinar a casa sense cap dificultat. 
Hi trobareu plats amb aliments autòctons: en 
aquella època pràcticament tot circulava entre 
el pa, l’ordi, el blat, les cebes, els alls, les aren-
gades, el bacallà salat, les carbasses, la farina o 
la cansalada. Feu un bon ús d’aquest receptari, i 
no deixeu de recordar als més petits de la casa 
que la cuina és una part fonamental de la cultura 
dels pobles. Inclou entrants, segons plats, peixos, 
carns i llaminadures

Març 2011

Col·leCCió Cuina VàRia

iSBn: 978-84-9975-073-6

136 pàgs. 

Rústica

19 x 21 cm.

PVP: 14,00 €

Cuina

ISBN: 978-84-9975-073-6

9 788499 750736

1. Llibreries i seccions de gastronomia.

2. Botigues i llibreries dels Castells de Cata-
lunya.  
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Josep M. Morell i Bitrià (Alfarràs, 1944) 
ha estat cuiner i propietari del prestigiós 
restaurant Cal Morell durant gairebé tren-
ta anys. Ha alternat la feina al capdavant 
del restaurant amb la difusió del saber 
gastronòmic a través de cursos, emissions 

radiofòniques i llibres divulgatius. Té nombrosos llibres 
de cuina i receptaris.

9 788497 799065 9 788497 799164

Proemi de Carlos Montoliu



 
lliBre pràctic

Plantes medicinals de Montserrat
Jaume JoRBa i meRCè Viladiu (dibuixos)

Aquest llibre pretén donar a conèixer les propietats terapèu-
tiques de les 74 plantes considerades més importants des 
del punt de vista farmacològic que viuen a la muntanya de 
Montserrat.

El lector trobarà per cada planta una fitxa que conté:

· la descripció morfològica, un dibuix, l’ecologia i possible 
localització.

· la part de la planta utilitzada amb els seus principals cons-
tituents i les seves accions   farmacològiques.

· les indicacions, tant les acceptades per reconegudes ins-
tancies internacionals  com les tradicionals.

· les contraindicacions, possibles efectes secundaris i po-
sologia.

Les fitxes son precedides d’una breu història de l’ús de les 
plantes medicinals, una relació de les malalties que poden 
ser tractades amb plantes montserratines, un glossari de 
termes mèdics i farmacèutics, un altre de termes botànics i 
fotografies de gran part de les plantes estudiades.
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1. Acurada i detallada descripció de les plantes 
de Montserrat. 

2. Llibreries i seccions especialitzades en na-
turalesa, geografia, botànica, geologia. 
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Xop-Bot
Roig nadal

Aquest és el darrer treball que va  fer en Roig Nadal. 
El va deixar preparat i a punt, amb un munt de notes i 
referències, acurat i amb tot detall, com tot el que feia, 
perquè l’amor que sentia  per la seva ciutat era immens. 
La seva il·lusió era que arribés a tothom, perquè perdurés 
en el temps la cultura de Lleida.
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Escrits del Pla d'Urgell
Dietaris, correspondència i documents (1650-1950)

a cura de ton Solé Bonet i eSteVe meStRe Roigé

Aquest volum constitueix un corpus de documentació que ajuda 
tant els més neòfits com els més erudits en la matèria a entendre el 
passat col·lectiu d’aquesta comarca i a voler-ne saber més. És doncs 
un llibre de capçalera del qual ja s’albirava un futur ple d’encerts 
quan només era una idea embrionària i en el qual esperem que tro-
beu també resposta a les vostres inquietuds culturals o que us obri la 
curiositat per d’altres.
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Foix-Lleida, més enllà de 
les fronteres

Evocacions d'un agermanament 
maRie i Jean laïlle

Antics professors d’espanyol al Lycée de Foix, 
Marie i Jean Laïlle, la catalana del Vallespir i el 
pirinenc de Comminges descobriren tant “Lérida” 
com “Lleida” sense privar els seus alumnes de 
la cultura hispànica i llatinoamericana ni de la 
fecunda contradicció en què la realitat dictatorial 
d’Espanya ofegava l’esperança del retorn de la 
democràcia. Aquest llibre dóna l’oportunitat de 
comprovar que els Pirineus uneixen la gent i no 
la separen de la resta del món...
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