
ISBN 978-84-9975-072-9

9 788499 750729

Maig 2011NOVETATS

El llibre de la Baronia 
d'Eramprunyà

E.CantarEll, M.CoMas, C.MuntanEr

25€

ISBN 978-84-9975-120-7

9 788499 751207

La generació Google
Eugènia dE Pagès

14€

ISBN 978-84-9975-102-3

9 788499 751023

Una cadira buida
EMi arMEngol

15€

ISBN 978-84-9975-113-9

9 788499 751139

15€

L'any dels catalans
CarlEs MaCià

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 

Flors de nit
JosEP M. MadErn

ISBN 978-84-9975-116-0

9 788499 751160

14€

Les esglésies orientals
sEbastià JanEras

ISBN 978-84-9975-111-5

9 788499 751115

20€
ISBN 978-84-9975-115-3

9 788499 751153

Ària per a una sola corda
isabEl oliva

12€

ISBN 978-84-9975-070-5

9 788499 750705

La prospecció i el territori
FloCEl sabaté (Ed.)

18€

ISBN 978-84-9975-112-2

9 788499 751122

Les heroïnes contraataquen
bEl olid

13€

ISBN 978-84-9975-114-6

9 788499 751146

La castlania del castell de Riner
andrEu galEra 

12€





 
novel·la

Emi Armengol (Barcelona, 1951) és llicenciada en filologia 
catalana i s’ha dedicat a la docència. El seu gran repte ha 
estat sobreviure, aprendre, enriquir-se i compartir el dol 
per la mort del seu fill Oriol. Col·labora amb l’Associació 
Un Nou Horitzó de Ripollet. Ha intervingut en programes 
de ràdio i ha participat en algunes xerrades sobre el dol.

Una cadira buida
Sempre ets amb mi encara que hagi passat el temps

EMi arMEngol

¿Com es pot tornar a viure després de la mort d’un fill? 
Sembla impossible pensar que uns pares puguin sobreviure 
una mort tan dolorosa. Aquest llibre recorre els diferents 
estadis d’un camí de dol tan difícil com la mort d’un fill. En 
Una cadira buida, l’autora exposa els seus sentiments, les 
etapes per les quals va passar en el seu procés i els recursos 
que va utilitzar per poder transformar el dolor inmens del 
començament en una estimació plena i serena pel fill que 
no hi és. En aquest llibre també hi ha reflexions que poden 
ser útils als amics i familars que no saben com ajudar, i 
també als psicòlegs especialites en dol.
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Col·lECCió lo MarraCo, 245

ISBn: 978-84-9975-102-3

144 pàgs. 

Rústica

13,5 x 21 cm.

PVP: 15,00 €

Literatura catalana 

ISBN: 978-84-9975-102-3

9 788499 751023

1. Adreçat a tot el públic en general, especial-
ment grups de dol, psicòlegs, mestres i educa-
dors.

2.Distribució a tot el territori.

3. Secció de llibres d'autoajuda i psicologia. 
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conteS

Josep M. Madern Sostres (Cervera, 1926). Va treballar 
com a periodista a Radio Juventud, de Saragossa, 
i a Radio Lérida. ha publicat una quinzena de 
llibres, com La gàbia i altres gàbies, L’intrús, La pell 
de l’home, La nit de la basarda, Algun dia anirem a 
Bombai, La vida dels somnis, La Dama Negra o Els 
colors de la vida. 

Flors de nit
Cent contes d'aquest costat del món

JosEP M. MadErn

Un llibre amb dos grans objectius: les relacions humanes 
i l’absurd. contes que són veritables transgressions de la 
moral tradicional o d’un cert ordre establert per la força 
de l’habitud. Protestes contra una certa lassitud de tant 
caminar per la vida que no és precisament la vida dels 
somnis. Els contes estan escrits de manera planera a 
l’abast de tots els lectors que, és d’esperar, trobin motius 
de distracció o de meditació.
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Col·lECCió lo MarraCo, 246

ISBn: 978-84-9975-116-0

128 pàgs. 

Rústica

13,5 x 21 cm.

PVP: 14,00 €

Literatura catalana, contes 

ISBN: 978-84-9975-116-0

9 788499 751160

1. Distribució especialment en llibreries de Bar-
celona, Cervera i Lleida.

2. Contes curts per adults que ens conviden a 
la reflexió d'aquest món actual. 
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aSSaIg

Bel Olid és escriptora, traductora i professora 
de llengua a la UAB. Pertany al grup GRETEL 
d’investigació sobre literatura infantil i juvenil. 
És autora del conte Crida ben fort, Estela, premi 
Qwerty al millor llibre infantil de 2009, traduït 

al castellà i publicat a Espanya, Mèxic i Xile; i Una terra solitària 
(Empúries, 2011), Premi Documenta 2010.  

Les heroïnes contraataquen
Models literaris contra l'univers masculí a la 

literatura infantil i juvenil

bEl olid

Tan trist com cert: fa trenta anys que els estudis diuen el 
mateix, oferint una imatge de les dones i les nenes que no 
té en compte els avenços que entre tots hem aconseguit en 
la lluita per la igualtat. A sobre, estan subrepresentades, i 
la majoria de protagonistes són masculins. Davant aquest 
paronama, i amb ganes de convèncer tant lectors com lec-
tores que les nenes són molt més interessants (i admirables), 
l’autora proposa set obres (de diferents estils i èpoques, i 
aptes per a totes les edats) que tracten temes que ens inte-
ressen a tots: la felicitat, la solitud, el dret a la diferència, 
la recerca de la pròpia identitat... Des de la perspectiva de 
set protagonistes femenines l’autora presenta propostes per 
incentivar el debat amb els lectors. Un petit kit de supervi-
vència per als mediadors que creuen que la bona literatura 
pot ajudar-nos a canviar el món.
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Col·lECCió argEnt viu, 112

ISBn: 978-84-9975-112-2

120 pàgs. 

Rústica

16 x 22 cm.

PVP: 13,00 €

Teoria literària 

ISBN: 978-84-9975-112-2

9 788499 751122

1. Assaig adreçat al públic en general, però es-
pecialment a mestres, educadors i psicòlegs.

2. Distribució per tot el territori, especialment 
a llibreries de Mollerussa, Mataró i Barcelona. 
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llIBre pràctIc

Eugènia de Pagès Bergés, catedràtica d’Història 
d’Ensenyament Secundari i assessora de centres de 
Primària i Secundària com a experta en temes de 
Concentració i Relaxació a l’aula. És coautora del llibre 
Com ser docent i no deixar-hi la pell (2008) i ha publicat 

diversos articles sobre temes educatius en revistes especialitzades.

La generació Google
De l'educació permissiva a una escola serena

Eugènia dE Pagès

Actualment a l’escola, la dispersió mental de l’alumnat  més 
la manca de límits és una combinació letal per a qualsevol 
aprenentatge. Què és pot fer? D’una banda, es proposa 
revisar l’excessiva permissivitat, de la qual s’explica d’on 
arrenca i perquè està tan arrelada a casa nostra, i d’altra 
introduir contrapesos a les aules a la manca d’atenció 
sostinguda i concentració de les noves fornades d’alumnes 
que dificulta greument la seva formació acadèmica i 
personal. 
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Col·lECCió l'ExPErt,23

ISBn: 978-84-9975-120-7

152 pàgs. 

Rústica amb solapes

15 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

Filosofia pràctica, Actualitat 

ISBN: 978-84-9975-120-7

9 788499 751207

1. El llibre planteja un nou concepte 
d'aprenentatge de coneixements.

2. Adreçat a professionals de l'educació, pa-
res i alumnes.

3. Tot tipus de llibreries.  
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narratIva

Carles Macià i Vives és professor mercantil. Ha 
col·laborat a la revista Cavall Fort i ha escrit llibres 
com Històries de prop i de lluny, Els remences 
Sobremunt i La frontera superior. Entre els premis 
que li han estat concedits destaquen el Víctor 
Català, el Joaquim Ruyra i el Joan Santamaria. 

L'any dels catalans
CarlEs MaCià vivEs

L’any 1009, Muhammad al-Mahdí es rebel·la contra 
el califa de Còrdova Hisam II, el deposa i ocupa el 
seu lloc. Comença així la fitna, la guerra civil que 
portarà al desmembrament d’Al-Àndalus. Els catalans 
fan la llarga marxa fins a Toledo i, units a les tropes 
de Muhammad, s’enfronten a Sulayman i els ber-
bers. L’actuació dels catalans es decisiva i obtenen 
una gran victòria. Més tard, la sort els és adversa i 
retornen a Catalunya, molt enriquits per la paga i el 
botí obtingut. Alhora han fet palesa la creixent força 
militar de la Catalunya emergent. La seva intervenció 
ha estat tan destacada, que el fet és qualificat com 
“l’any dels catalans”.
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Col·lECCió ProsEs, 56

ISBn: 978-84-9975-113-9

160 pàgs. 

Rústica

15 x 24 cm.

PVP: 15,00 €

Història de Catalunya

ISBN: 978-84-9975-113-9

9 788499 751139

1. Novel·la històrica sobre l'Al·landalus, sobre el 
paper i l'actuació dels catalans.

2. Distribució per tot el territori. 

3. L'autor és de Barcelona.
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relIgIó

Sebastià Janeras i Vilaró (Barcelona 1931) és doctor 
en ciències eclesiàstiques orientals i llicenciat en fi-
lologia clàssica. Ha ensenyat a Roma i a Catalunya. 
Entre les publicacions destaquen Le Vendredi-Saint 
dans la tradition liturgique byzantine (Roma 1988) i 
l’edició i traducció del Pelegrinatge d’Egèria (1986).  

Les esglésies orientals
Història, tradició espiritual i visió ecumènica

sEbastià JanEras

El cristianisme d’Orient presenta una varietat molt rica 
de tradicions i d’Esglésies: Ortodoxes (de tradició bizan-
tina), Ortodoxes Orientals (tradicions siríaca, armènia, 
copta, etiòpica), Orientals Catòliques... Aquest llibre 
vol acostar el lector occidental a aquest món força 
desconegut. Primer exposa totes aquestes Esglésies, amb 
la seva història i la situació actual. Després presenta 
alguns trets característics de la teologia, la litúrgia i 
l’espiritualitat orientals i, finalment, examina les relacions 
ecumèniques entre totes aquestes Esglésies. Com deia 
l’abbé Couturier, pare de l’ecumenisme espiritual, cal 
conèixer-se per a estimar-se i estimar-se per a unir-se.
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Col·lECCió Estudis, 125

ISBn: 978-84-9975-111-5

288 pàgs. 

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: 20,00 €

Cristianisme, Edificis religiosos

ISBN: 978-84-9975-111-5

9 788499 751115

1. Llibre que aporta coneixements en el camp 
de l'Orient Cristià, analitzant cadascuna de les 
esglésies. 

2. L'autor ha estat professor a Barcelona i a Vic.

3. Llibreries religioses i d'humanitats.
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poeSIa

Isabel Oliva Prat (Girona, 1924). La seva trajectòria és molt àm-
plia, i ha publicat llibres com Jardí retrobat (2001), Fil de vidre 
(2003), L’instant de l’àngel (2003), Contrallum amb orquídia (2005), 
Col·leccionista de tardes (2006) i L’estoig del violí (2008), a més de di-
versos premis obtinguts i publicacions en revistes i volums col·lectius.

Ària per a una sola corda
isabEl oliva

És un llibre que resulta paradigmàtic. Des del seu mateix 
títol, i a través dels trenta-tres poemes que el componen, 
hi descobrim un llibre perfectament divers però no gens 
dispers, on tots els pretextos poètics conflueixen, com 
les nombroses deus que acaben constituint el cabal d’un 
riu, en una intensa i emotiva passejada per una galeria de 
vivències que ens condueixen sempre a la recerca de la 
bellesa. I és que, efectivament, l’autora ens obsequia el fruit 
d’una mirada poètica sobre la bellesa del món, però no 
es tracta pas d’una bellesa vàcua, sinó plena de calidesa 
humana; per això és una poesia que ens acompanya i ens 
reconforta. 

Maig 2011

Col·lECCió la suda, 132

ISBn: 978-84-9975-115-3

96 pàgs. 

Rústica

15 x 24 cm.

PVP: 12,00 €

Poesia catalana

ISBN: 978-84-9975-115-3

9 788499 751153

1. L'autora és de Girona i ha estat guardonada 
amb diferents premis en diverses ocasions. 

2. Distribució per tot el territori, en llibreries 
generals.
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Pròleg de Miquel-Lluís Muntané 



 
arqueologIa

Arqueologia Medieval
 La prospecció i el territori

Flocel Sabaté (dir.), Jesús Brufal (coord.)

• La prospecció i el territori medieval, Flocel Sabaté

• La prospección arqueológica y la delimitación de yacimientos 
arqueológicos: Madînat Ilbîra y el Castillejo de Nívar, Granada, 
Antonio Malpica.

• Una aproximación al poblamiento de la comarca de la Sa-
gra (Toledo) en la edad media. Prospección y fuentes escritas, 
Ricardo Izquierdo.

• Metodología para el estudio de la organización social del 
espacio fronterizo: el proyecto Tirieza, Jorge A. Eiroa

• Prospección y análisis de la ocupación de las ciudades duran-
te el emirato en el alto Guadalquivir. Reflexión.crítica de una 
experiencia de investigación, 1985-1995, Vicente Salvatierra.

• Arqueologia hidràulica i tipologia d’espais irrigats andalusins, 
Helena Kirchner.

• Les ribats de la côte du Gharb Al-Andalus: une sacralité im-
portée, Christophe Picard

• Las capitalidades regionales almorávides entre 1102 y 1146 
en el noreste y este peninsulares, Jesús Brufal

• Debats
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Col·lECCió sèriE àgira, 3 

ISBn: 978-84-9975-070-5

224 pàgs. 

Rústica

15 x 24 cm.

PVP: 18,00 €

Geografia, Arqueologia

ISBN: 978-84-9975-068-2

9 788499 750682

1. Aquesta publicació recull les conferències, els 
debats i la taula rodona del III Curs Internacio-
nal d'Arqueologia Medieval, que es va celebrar 
el 2009 a Lleida i Algerri, organitzat pel grup de 
recerca "Espai, Poder i Territori".

2. Llibreries universitàries, especialtizades. 
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hIStòrIa

El llibre de la Baronia 
d'Eramprunyà

ElEna CantarEll, MirEia CoMas, CarME MuntanEr (eds.)

Manuscrit de gran valor històric, tant per conèixer la 
història del castell d’Eramprunyà i el seu territori, que 
s’estenia des del Llobregat fins al Garraf, com per aportar 
noves notícies sobre una de les famílies més influents 
de la baixa edat mitjana catalana, els Marc. El llibre 
s’inicia amb el testament de Pere Marc el Prohom, de 
1338. La confecció del volum va ser ordenada pel seu 
fill, Jaume Marc, amb la intenció de recollir-hi els docu-
ments demostratius dels drets que tenia sobre la baronia 
d’Eramprunyà. El manuscrit va ser continuat pels seus 
descendents, que hi anotaren tot el referent a la gestió 
del patrimoni, a més dels capbreus de les rendes que 
percebien del territori del castell. Va ser un llibre viu fins 
a finals del segle xix, va ser estudiat per historiadors com 
Eduardo de Hinojosa o Francesc de Bofarull i Sans, els 
darrers a tenir-hi accés i ha restat inèdit fins avui. 
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Col·lECCió vEruM Et PulCruM MEdiuM aEvuM, 2

ISBn: 978-84-9975-072-9

448 pàgs. + 16 pàgs. fotos color

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: 25,00 €

Història medieval 

ISBN: 978-84-9975-072-9

9 788499 750729

1. Manuscrit de gran valor històric.

2. Llibreries d'història, d'humanitats i univer-
sitàries. 

3. Distribució a tot el territori, però especial-
ment al Garraf i al Baix Llobregat 
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hIStòrIa

Andreu Galera i Pedrosa (Cardona, 1968) és doctor en Història 
per la UB, d’on ha estat professor. La seva línia de recerca 
s’adreça a la vila de Cardona en època medieval. És autor d’una 
trentena d’articles, a més d'obres col·lectives i monogràfiques. 
Des de l’any 2004, dirigeix l’Arxiu Municipal de Cardona.

La castlania del Castell de Riner
A la primera meitat del segle XIV

andrEu galEra PEdrosa

Amb la present monografia, es vol donar a conèixer la 
col·lecció diplomàtica relativa al castell de Riner i la 
seva castlania amb un total de setanta-tres documents 
que abasten els segles xii-xiv, els quals esdevenen, per si 
mateixos, una finestra oberta per a conèixer i estudiar la 
realitat de Riner i el seu castell i terme al període baix 
medieval. D’aquests documents, dos són de la dècada de 
1301-10, trenta-set de 1311-20, deu de 1321-30, quatre 
de la de 1331-40 i tretze de la de 1341-50. D’aquí el títol 
donat a la present monografia sobre la castlania de Riner.
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Col·lECCió tExtos i Estudis dEl solsonès, 3

ISBn: 978-84-9975-114-6

104 pàgs. Amb 24 imatges en b/n

Rústica

16 x 22 cm.

PVP: 12,00 €

Medievalisme

ISBN: 978-84-9975-114-6

9 788499 751146

1. Llibre que aporta dades molt completes sobre 
la història d'aquest castell, amb imatges, qua-
dres i altres documents gràfics.

2. Distribució a tot el territori, però especial-
ment a la comarca del Solsonès i properes. 
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