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novel·la

Emily White. Escriptora nascuda a Toronto, és una 
advocada de renom, però actualment treballa 
com a assessora de la policia del Canadà i es 
dedica també a escriure. Aquesta obra, la crònica 
novel·lada de la seva pròpia experiència, ja ha es-

tat considerada comuna obra única fins ara sobre el sentiment 
de la solitud. Ha guanyat destacats premis i reconeixements 
pels seus escrits de ficció i no-ficció en mitjans especialitzats.

La cambra buida
Crònica d'una soledat

emily White 

Tot i tenir una feina estable, amics  i una familia, 
l'autora es va adonar que senzillament no tenia ningú 
a la vora. No estava deprimida, però es trobava sola. 
En aquesta intuïtiva i brillant novel·la, Emily White 
despulla la seva ànima i presenta la seva pròpia ex-
periència d'una forma fascinant i intel·ligent, afrontant 
amb coratge el que sembla un tema tabú, la solitud. 
El primer pas és admetre el problema, i aquest llibre 
esdevindrà una bona eina per a qualsevol persona 
que en algun moment s'hagi sentit sola, perquè la 
soledat necessita un tractament, com qualsevol altre 
transtorn mental. Traduïda a sis idiomes, La cambra 
buida redefineix el concepte de soledat i proporciona 
esperança a qui en pateix. Sens dubte, una obra mestra 
d'una honestedat impressionant sobre un estat d'ànim 
que tot i ser universal, cada cop és més conegut i 
alhora més ignorat.   
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Literatura Catalana
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1. Una obra mestra d'Emily White.

2. Considerada una novel·la única fins ara so-
bre el tema de la solitud.

3. Llibreries generals de tot el territori.

4. Campanya de promoció per mitjans de co-
municació de Catalunya.
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novel·la

Pere Pinós Vilalta (Ponts, 1960). Cursà filologia catalana a 
Barcelona i hi impartí les primeres classes. Ara, els diumenges 
al matí els passa en qualsevol cursa, els dies feiners fa de pro-
fessor a l’Institut de Ponts i a les tardes va a córrer. De tant en 
tant però també reposa, aleshores s’asseu i es posa a escriure.

Córrer enmig del paradís
Pere Pinós

Si us agrada córrer hauríeu de llegir aquest llibre i si no 
també. Els que correu us hi veureu corrent, sentireu les 
olors, les emocions perquè aquest llibre s’ha escrit corrent. 
I si, en canvi, no en teniu costum, no hi patiu, més aviat 
que tard posareu un punt per no perdre la pàgina i passareu 
la porta perquè la lectura us haurà fet venir ganes de fugir 
corrent. Córrer enmig del Paradís narra l’evolució d’un 
personatge que, pels volts dels quaranta, esdevé corredor. 
De l’experiència en neix un gran canvi perquè sent com 
la vida s’omple de l’alegria del córrer. En aquests fulls hi 
trobareu els primers passos, els entrenaments, la llargada 
de les Maratons, els secrets, les tècniques, l’ambient de 
les curses d’arreu de Catalunya... En aquest llibre hi ha 
el país, hi ha l’esport i una idea: Abans que no s’acabi la 
vida s’ha de córrer el món perquè el món no s’acaba mai.
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1. Relat de les experiències personals de l'autor na-
rrat de forma molt amena, a cavall entre la novel·la 
i el diari personal que convida el lector a córrer. 

2. L'autor és de Ponts. 

3. Llibreries generals, però especialment de la pro-
víncia de Lleida. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

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
Comandes:  902 885 772

comercial@nusdellibres.com 

9 788499 751337 9 788499 750644



 
relIgIó-hIStòrIa

Josep-Maria Nogués i Torre (Barcelona, 1948) 
ha estat un activista cultural en la promoció del 
coneixement del patrimoni monumental de certs 
indrets del país català. El 1973 va promoure la 
monografia sobre SST i l’edició de la història del 

priorat de Covet i altres articles a la premsa comarcal sobre l’art 
de la Conca Dellà (PJ). És fundador i president de l’associació 
Centre d’Estudis Sant Sadurní de Tavèrnoles-Anserall.

Els benedictins 
a Tavèrnoles-Anserall

JoseP m. nogués torre

Recull acurat i unificat dels diferents estudis dispersos 
sobre Sant Serni de Tavèrnoles (SST) i el seu entorn, 
juntament amb algunes qüestions noves, inèdites i 
contrastades, que s’afegeixen al relat i que procedeixen 
de la pròpia gent d’Anserall. Realment, tota història 
sobre Sant Serni de Tavèrnoles topa amb la dificultat de 
la dispersió documental, de la carència de tot un seguit 
de llibres o manuscrits originats pel propi cenobi que, 
llevat dels relativament pocs que ens han pervingut, ens 
permetés desenvolupar una història del monestir. 

Col·leCCió estudis, 128
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1. Llibre molt ben documentat que ofereix deta-
llada informació sobre el monestir però també 
sobre el mode de vida dels monjos benedictins. 

2. Llibreries generals, especialment les religioses.
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crítIca lIteràrIa

Textos de Xosé Aviñoa, Ramon Bacardit, Pere Ballart, Miquel 
Desclot, Francesc Foguet, Adolf Piquer, Josep Pujol i Neus Real. 

Llegir els clàssics. Estudis i interpretacions

dd.aa.

Des de l’antiguitat, les obres avui considerades canòniques 
eren estudiades i comentades a les escoles. De fet, aquest 
era un requisit per passar a formar part del cànon. Els nostres 
docents, per tant, haurien de tenir a l’abast el major nom-
bre d’eines possible per interpretar-les i oferir-les al nostre 
estudiantat. Per això proposem l’estudi de diverses obres 
d’autors clàssics catalans, com ho són Martorell, Guimerà, 
Oliver, Rodoreda i Calders, al costat de dues peces clàssiques 
europees: Romeu i Julieta de Shakespeare i Tristany i Isolda. 
Quasi totes les obres comentades són lectures obligatòries 
dissenyades pel Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya per a alumnes de l’ensenyament secundari. 
Per situar-los dins el marc teòric que els correspon, a més, 
els estudis van precedits d’una reflexió inicial, de caràcter 
teòric, sobre la condició de clàssic. 
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1. Material per a la pràctica docent a l'aula de 
secundària.  

2. Llibreries especialitzades en llibres de text 
de tot el territori. 
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