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SOCIOLOGIA

La força de la gent
Resistència no armada i solidaritat global

HOWARD CLARK (ED.)

Arreu del món, els moviments noviolents són al capdavant 
de la solidaritat humana i de la resistència a la injustícia i 
l’opressió, tot i no ser prou coneguts. Els textos que com-
ponen La força de la gent situen les lluites noviolentes en 
un context internacional i argumenten que una funció es-
sencial de la solidaritat consisteix a reforçar el contrapoder 
dels qui resisteixen la dominació i l’opressió. Destacant 
l’apoderament, la diversitat i la creativitat de moviments 
d’arreu del món, l’obra mostra com aquests aporten soli-
daritat, esperança per a tothom i ajuden a transformar els 
conflictes. Aquest llibre s’ha d’incloure a la caixa d’eines 
de tots els activistes, investigadors, educadors i estudiants.. 

1. La col·lecció vol posar a disposició de la societat 
instruments de reflexió i d’acció que mostrin que la 
noviolència és desitjable, viable i eficaç.

2. Arrel del moviment dels indignats, és un tema de 
plena actualitat i debat.

3. Llibreries generals. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Howard Clark és activista noviolent i investigador independent 
al Centre for Peace and Reconciliation Studies de la Universitat 
de Coventry per la pau. Ha treballat per a Peace News i des del 
2008 ha estat president de War Resisters’ International. És autor 
de Civil Resistance in Kosovo (Pluto Press, 2000) i coautor de 
People Power and Protest Since 1945: A Bibliography of Non-
violent Action (2006).
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SOCIOLOGIA

Els anomenats pacifistes
La noviolència a l'estat espanyol

JOHN PAUL LEDERACH

Lederach reconstrueix en aquest llibre pioner (1984) la breu 
història de la noviolència activa a Espanya amb l’objectiu 
d’explicar amb exemples pràctics la concepció ètica i la 
forma de fer política del pacifi sme radical. L’obra es basa 
en treball empíric i en nombroses entrevistes, dues de les 
quals —a Gonzalo Arias i a Lluis M. Xirinacs— es publiquen 
en aquesta edició. Aquest petit gran llibre ha esdevingut un 
clàssic que calia reeditar en un moment en què les revoltes 
pacífiques contra les dictadures a Tunísia i Egipte o l’aparició 
del moviment dels indignats estan despertant l’interès de les 
noves generacions per conèixer la genealogia d’una manera 
de lluita que tant de bo es convertís en hegemònica. 

1. La col·lecció vol posar a disposició de la societat 
instruments de reflexió i d’acció que mostrin que la 
noviolència és desitjable, viable i eficaç. 

2. Arrel del moviment dels indignats, és un tema de 
plena actualitat i debat.

3. Llibreries generals. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

John Paul Lederach ha treballat durant més de 20 anys en el 
terreny de la transformació de conflictes i de la construcció de 
pau a diverses parts del món. Fruit d’aquesta experiència ha 
publicat nombrosos llibres i manuals sobre el tema. Actualment 
és professor al Kroc Institute for International Peace Studies, 
Universitat de Notre Dame, i investigador del Center for Justice 
and Peacebuilding a l’Eastern Mennonite University.
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HISTÒRIA

Memòries d'un emboscat
Testimoni d'un noi amagat a la Catalunya interior 

durant la Guerra Civil (1936-1939) 

JOSEP BALLESTER CASTELLET

Explicat en primera persona per un noi de divuit anys, aquest 
és un testimoni riquíssim de la vida dels emboscats. Josep 
Ballester ens explica què menjàven, on dormien, com pas-
sàven el temps, com els arribaven les notícies, com va ser 
la seva relació amb l'exercit republicà i, en definitiva, com 
era el dia a dia d'uns homes fora de la llei en ple conflicte 
bèl·lic. Sense fer filosofia, mostrant més la impressió del 
moment que  no una concreta i explícita idea política, tot 
explicant detalls quotidians, el text ens endinsa en un món 
massa desconegut que afectà molts llocs de la reraguarda 
de Catalunya durant la Guerra Civil. 

1.  Explicació encara en primera persona dels fets 
més destacats de la Guerra Civil a Catalunya des de 
la visió de la qüotidianitat.

2. Llibreries generals, però especialment de les co-
marques interiors, escenaris protagonistes del llibre.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

El dia 12 de març de 1938, Josep Ballester –com el seu germà 
Esteve un any abans i amb el vist-i-plau dels seus pares– va deci-
dir emboscar-se a Bonsfills, no gaire lluny de Castelladral, on els 
Ballester tenien vincles d'amistat. Aquell mateix dia va començar 
a escriure en un petit quadern el que avui són les memòries 
d'aquells dies viscuts amb altres emboscats, sota l'aixopluc de la 
família Bonsfills. 
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BIOLOGIA

Àlex Miró i Pastó (1967, els Omellons, les Garrigues). 
Llicenciat en biologia i Màster en Biologia Experimental 
per la Universitat de Barcelona, participa en diferents 
projectes de recerca científica sobre estanys d’alta mun-
tanya des del 1998. Actualment és investigador del Cen-

tre d’Estudis Avançats de Blanes i està fent el doctorat en biologia. 

Les truites als estanys dels Pirineus
Tradicions, vivències i implicacions per a la conservació

ALEXANDRE MIRÓ

En un primer moment, les truites es van afegir a la berena 
del pastor i del caçador, era l’únic peix de les llars dels Piri-
neus. Amb el pas dels segles, la pesca de subsistència es va 
compaginar amb el comerç a petita escala. Les tradicions 
ancestrals ens parlen de la conservació i del profit del peix 
de la muntanya a la muntanya. Més endavant, el comerç 
regional va traspassar els límits amb la veïna França, on les 
truites d’altitud catalanes flairaven aromes d’aigües termals. 
A la darreria, aquelles truites tan estimades s’han refermat 
com a «espècies invasores», amb totes les implicacions 
ambientals inherents a aquest concepte. Us proposem una 
jornada de pesca als estanys dels nostres pobles, a la seva 
gent, a la seva saviesa, als costums, a les seves ocupacions, 
a la seva tenacitat... 

COL·LECCIÓ GUIMET, 154
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1. Obra d'interès per a especialistes i interessats 
en biologia, ecologia, pesca i també el món dels 
Pirineus. 

2. Llibreries generals de tot el territori, però es-
pecialment de les comarques de muntanya.  

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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BIOGRAFIA Noemí Vilaseca (Solsona, 1980) és periodista especialitzada 

en comunicació política i direcció de protocol i organització 
d’esdeveniments. Actualment és responsable de comunicació i protocol 
a l’Ajuntament de Solsona, i forma part de l’equip d’informatius de 
Solsona FM. Ha col·laborat amb mitjans de comunicació escrits, com 
el diari Regió7 i la revista Descobrir. Ha publicat els llibres El Carnaval 
de Solsona, la història d’un desafiament genuí (2011) i Solsona, la Festa 
Major (2007). Escriu articles d’opinió al bloc <http://emdicnoemi.
blogspot.com> i al NacióSolsona.cat.

Marc Trilla (Manresa, 1979) és fotògraf freelance des de 2004. Ha 
col·laborat amb diversos mitjans i empreses de comunicació escrits 
i televisius. També treballa com a formador en imatge digital. És autor 
de les fotografies dels llibres El Carnaval de Solsona, la història d’un 
desafiament genuí (2011) i Solsona, la Festa Major (2007).

El bisbe novell
Què és i què pensa el prelat de Solsona 

NOEMÍ VILASECA (fotos de MARC TRILLA)

Qui no té curiositat de conèixer els motius pels quals un capellà 
és nomenat cap d’una diòcesi amb només quarantaun anys? 
Qui no es pregunta pels factors que expliquen la transformació 
d’un jove per passar d’una visió progressista de l’Església a la 
defensa de l’ortodòxia? Com veu aquest prelat la integració dels 
homosexuals en la fe cristiana? Com explica la sexualitat? Què 
en pensa de l’existència d’una Església catalana? A Solsona, en 
la diòcesi més rural i una de les més envellides de Catalunya, 
el 12 de desembre de 2010 va ser ordenat el bisbe més jove de 
l’Estat, Xavier Novell i Gomà. En menys d’un any esdevindria 
un bisbe en boca de molta gent, més enllà dels con ns del 
bisbat. El prelat solsoní pot ser quali cat de papista, renovador, 
conservador i mediàtic. Però defuig les etiquetes. Aquestes 
pàgines són fruit d’unes quantes converses en profunditat amb 
el bisbe Xavier Novell sobre qualsevol dels temes en què es 
pronuncia l’Església i narren el trajecte vital que l’ha dut d’una 
masia d’un micropoble rural de l’Urgell fins al Palau Episcopal 
de Solsona, passant dues vegades per Roma. 

1. Xavier Novell és el bisbe més jove de l'Estat 
espanyol, fet que li atorga un carisma especial. 

2. El llibre recull els aspectes més rellevants de 
la vida del bisbe fins a l'actualitat, incloent les 
bases del seu pensament, conviccions i relació 
amb l'Església. 

3. Llibreries generals de tot el territori, però espe-
cialment del Bisbat de Solsona i Cervera. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

COL·LECCIÓ MONOGRAFIES, 30

ISBN: 978-84-9975-152-8

104 pàgs. Inclou imatges a color

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 20,00 €

Biografia, Religió 

ISBN: 978-84-9975-152-8

9 788499 751528

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 



 
NOVEL·LA

Carme Torras Genís compagina l’escriptura 
literària amb la recerca científica a l’Institut de 
Robòtica (CSIC-UPC). Amb la novel·la Pedres de 
toc (Columna, 2003) obtingué el premi Primera 
Columna, i amb la segona novel·la La mutació 

sentimental (Pagès editors, 2008) guanyà el premi Manuel 
de Pedrolo (2007) i el premi Ictineu a obra publicada (2009). 
Més informació a: <http://www.iri.upc.edu/people/torras/raco_
literari/raco_literari.html>

Miracles perversos
CARME TORRAS 

La Paula, nascuda a Barcelona i ara establerta a Washing-
ton, rep un inquietant correu anònim el dia que es com-
pleix un any de la mort del seu marit, el famós escriptor 
James Blake. Se li comunica que ha estat triada com a 
única lectora d’una novel·la inèdita, de la qual rebrà un 
capítol cada dia. Correu a correu, la Paula es veu immer-
sa en un joc enginyós i enverinat, farcit de mentides, on 
vida i ficció s’entrecreuen, i el motor que les mou no sap 
destriar si és la devoció, l’enveja o la bogeria. Perquè… 
quina relació podia tenir el seu marit amb una persona 
que l’assetja per correu electrònic? 

1. Novel·la d'intriga que incorpora les noves tecnolo-
gies com a eix principal de la trama.

2. tot i no tenir experiència prèvia com a escritpora, 
amb aquesta obra l'autora va guanyar el Premi Ferran 
Canyameres, i la novel·la anterior va rebre el Manuel 
de Pedrolo de Ciència-Ficció.

3. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de l'autora: 
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LINGÜÍSTICA

Han participat en aquest volum Josep Manel Ballarín (UB), 
Joan Melià (UIB), Makiko Fukuda (UAB), Sabela Labraña 
(UB) i Francesc Bernat (UB), coordinats per Rosa Maria 
Torrents (UB) i Emili Boix-Fuster (UB. 

Les llengües al sofà
El plurilingüisme familiar 

als països de llengua catalana

EMILI BOIX-FUSTER I ROSA MARIA TORRENS (eds.)

En un món cada vegada més globalitzat creixen les famí-
lies plurilingües i pluriculturals. Aquest llibre presenta 
més d’un centenar de casos de famílies plurilingües a 
Catalunya, a Mallorca i a la plana de Castelló, especial-
ment nuclis familiars on conviuen el castellà i el català. 
Deu investigadors de quatre universitats (UB, UAB, 
URL i UIB) mostren quines llengües es parlen a casa i, 
sobretot, per quines raons. Es dediquen també diferents 
capítols a famílies multilingües italianocatalanes, galle-
gocatalanes i nipocatalanes. El món cada vegada serà 
més mestís i el català, al costat de les altres llengües, ha 
de continuar sent una peça més... perquè una llengua 
que es deixa de parlar als fills corre el risc de morir.

1. El fenòmen del plurilingüisme està d'actualitat 
perquè és comú a un gran nombre de llars ca-
talanes. 

2. Obra d'interès per a estudiosos del tema, 
educadors, professors, docents....

3.  Llibreries universitàries i generals. 

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 788497 796491 9 788499 750613

COL·LECCIÓ ESTUDIS, 129

ISBN: 978-84-9975-172-6

152 pàgs. 

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 20,00 €

Lingüística, Filologia

ISBN: 978-84-9975-172-6

9 788499 751726

9 788499 750842



 
ARQUEOLOGIA

Arqueologia medieval IV
Els espais del secà

FLOCEL SABATÉ (ED.)

• Els espais de secà, Jesús Brufal Sucarrat.

• Huellas lingüísticas de secanos y regadíos en el occidente islámico, 
Federico Corriente Córdoba.

• Pautes per a l'estudi dels conreus de secà a Alandalús, Fèlix Re-
tamero Serralvo.

• Opciones sociotécnicas de regadío y de secano. El caso de la Vega 
de Granada, Miguel Jiménez Puertas y José Cristóbal Carvajal López.

• Marginal spaces of historical narrative: Ibn Hafsun and some 
peculiarities of caliphal chronicles from Al-Andalus, Mateusz Wilk.

• El mundo rural en el sur del actual territorio portugués (siglos XII-
XIII), Rosa Varela Gomes.

• Territorios supraldeanos y espacios de producción en el centro de 
la Península Ibérica (siglos X-XIII), Iñaki Martín Viso.

• Estructuras agrarias y despobladas de los siglos XII y XIII en el bajo 
Aragón feudal, Carlos Laliena y Julián Ortega.

• Il progetto archeologico alberese, Alessandro Sebastiani, Elena 
Chirico i MAtteo Colombini. 

• Debats

1. Aquesta publicació recull les conferències, 
els debats i la taula rodona del IV Curs Inter-
nacional d'Arqueologia Medieval, organitzat pel 
grup de recerca "Espai, Poder i Territori".

2. Llibreries universitàries, especialtizades. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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ESTUDIS LITERARIS

COL·LECCIÓ EL FIL D'ARIADNA, 57
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1. Els diferents textos que composen aquest llibre estan 
íntegrament en francès. 

2. Llibreries universitàries i generals. 

Pòrtic de Ferran Rella 
Pròleg de Francesca Español 

Cristina Solé Castells enseigne la littérature française à l’Université 
de Lleida (Espagne). Auteur du volume La obra novelistica de Pierre 
Drieu la Rochelle, una cruzada en pos de la trascendencia (2004), 
ainsi que de nombreux articles sur Barbusse, Martin du Gard, Mal-
raux, Vian, Cocteau, Vercors, Le Clézio... Elle s’est chargée aussi de 
l’édition de quelques volumes, parmi lesquels Formas de la pasión 
en la literatura francesa. Siglos XIX y XX (Pagès ed. 2007) et Texto y 
sociedad en la literatura francesa y francófona (2009).

Mémoires de la guerre en Europe: 
1914-1945
Textes et images

CRISTINA SOLÉ CASTELLS (ED.)

Les différents chapitres qui composent ce livre explorent 
une pluralité de perceptions et de représentations de ces 
conflits armés à travers le regard de différents écrivains, 
journalistes, dessinateurs, producteurs de films et de ban-
des dessinées. Cette approche pluridisciplinaire, ainsi que 
la mise en rapport des différents conflits armés constitue 
l'une des originalités de ce livre.
Un volet a été consacré à André Malraux et à sa première 
épouse Clara, qui ont participé à la guerre d’Espagne et à la 
Seconde Guerre mondiale. Leurs témoignages écrits, et le 
film d'André Malraux sur la guerre d'Espagne Espoir-Sierra 
de Teruel, sont des documents de première importance 
pour l'analyse des conflits mentionnés et de l'évolution de 
la conception de la guerre à laquelle on a assisté depuis le 
début du XXe siècle. 

NOVETATS
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LINGÜÍSTICA

Les preposicions en català nord-occidental
JOSEP MARIA BOLADERAS TACHÉ

Aquest estudi pretén ser una aproximació als usos que fan els 
parlants de català nord-occidental d’alguns aspectes relacionats 
amb les preposicions. Hem intentat descriure el funcionament en 
la llengua parlada d’una sèrie de punts de sintaxi com les prepo-
sicions a, en i amb, l’ús de cap i cap a i de fins i fins a (locatiu 
i temporal), les preposicions per i per a, l’ús de la preposició a 
+ complement directe de persona, l’ús de com i com a, al/en + 
infinitiu amb valor temporal, les preposicions en els modificadors 
temporals i les perífrasis verbals d’obligació.

Podem encabir aquesta investigació en el marc de la recerca dia-
lectal, amb la particularitat que se centra en aspectes que pertanyen 
a una disciplina oblidada per la dialectologia: la sintaxi.

.

1. Autor conegut a Lleida i Cervera.

2. Treball guanyador de la II Beca Joan Veny a 
projecte de recerca, 2011. 

3. Llibreries especialitzades i universitàries. 
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Pròleg d'Albert Turull



 
POESIA

Helène Dorion (Quebec, 1958). La seva obra, publicada orginària-
ment en francès al Canadà, ha estat traduïda a l'anglès, l'alemany, 
l'italià i al castellà. Fins al moment ha publicat més d'una quinzena 
de poemaris. Col·labora en revistes i antologies i ha estat guardonada 
en nombroses ocasions i en diversos països per la seva creació 
literària.   

Atrapar: els llocs
HELÈNE DORION

La poesia d'Hélène Dorion està carregat d'imatges i elements 
de la naturalesa. Aquesta meditació busca mesurar el significat 
del món sobretot en el factor temps. Hélène Dorion explora els 
camins de la escriptura fosca en la recerca de la seva propia 
llum. La seva poesia consisteix en fer trontollar les certituds. 

Atrapar: els llocs s'ha endut una pluja de distincions, entre 
les quals destaquen el Premi Internacional de l'Acadèmia 
Mallarmé.  

1. Aquesta obra ja ha rebut nombroses distin-
cions i reconeixements.  

2. Tant l'autora com el traductor, Carles Duar-
te, són força coneguts en el món literari i te-
nen una llarga trajectòria. 

3. Llibreries generals. 
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