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ENTREVISTES

El fil invisible
Converses amb setze celebritats de la societat catalana

JOSEP GAMELL FORNELL

El llibre constitueix un calidoscopi, una galeria de retrats 
de la Catalunya de principis del segle XXI, i ens diu puntu-
alment qui són, com pensen, com actuen alguns dels nos-
tres ciutadans més representatius en àmbits molt diversos. 
La nostra és una societat formada per persones inconform-
istes, emprenedores i lluitadores, en ocasions arrauxades, 
que anhelen fer grans coses i que en molts casos obtenen 
allò que es proposen. Així doncs, conèixer com són i com 
pensen alguns d’aquests caràcters i que fan que Catalunya 
no s’aturi i progressi és sempre oportú. Les entrevistes que 
s’apleguen en aquest llibre aconseguiran, molt probable-
ment, que en molts d’aquests homes i dones ens sentim 
reflectits, ja sigui a través dels seus records, ideologies, 
inquietuds, temors, il·lusions, afeccions, desficis, senys, 
rauxes o maneres de ser. Tot plegat, entrellaçant encara 
més un fil invisible i molt sòlid que, d’alguna manera, ja 
ens uneix i que està fet d’un material impossible de trencar.  

1. L'autor treballa i té experiència en mitjans de co-
munciació força coneguts, i la seva experiència com a 
escriptor també és àmplia. 

2. El perfil dels 16 entrevistats és divers, abarca molts 
àmbits de la societat catalana i esdevé una representa-
ció de la societat catalana en general. Inclou informa-
cions ideològiques, laborals i també personals.

3. Llibreries generals de tot el territori. L'autor és de 
Sabadell. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Josep Gamell Fornell (Sabadell, 1965). Periodista 
i escriptor. Des de 1995 és director del setmanari 
La Gaseta del Dijous del Diari de Sabadell. També 
és col·laborador i tertulià en diferents mitjans de 
ràdio i televisió. Actualment, a Cope Catalunya i 
a Canal Català TV. És autor dels llibres Pop-rock 

Sabadell (1992); Odette Pinto. Pasión por las ondas (2005); 
Persones d’ahir i d’avui (2008). El 2005 va rebre el Micròfon 
de Plata dels Informadors en l’apartat de premsa.
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Pròleg de Julià Peiró 

Conté 58 fotografies dels personatges entrevistats: 

Ferran Adrià · Mari Pau Huguet
Víctor-M. Amela · Lluís Llongueras
 Mossèn Ballarín · Arcadi Oliveres

Lluís Bassat · Joan Pera
Santi Carulla · Ventura Pons

Montserrat Folch · Pilar Rahola
Josep Maria Fusté · Araceli Segarra
Teresa Gimpera · Ramon Vila-Rovira



 
LLIBRE IL·LUSTRAT

Textos de:  VIDAL VIDAL • GLÒRIA FARRÉ • MARIA PONS • PAU ECHAUZ • JOSEP RAMON CORREAL • MIQUEL ÀNGEL BERGÉS • JOSEP 
VALLVERDÚ • SANTIAGO COSTA • JOSEP TORT JAUME • BARRULL CASTELLVÍ • IGNASI ALDOMÀ • RAMON ARNÓ • FRANCESC PANÉ 

• ANNA SÀEZ • MARTA ALÒS • JOSEP BORRELL • DOLORS SISTAC • RAMON USALL I SANTA • JOSEP M. REXACH • DOLORS MIQUEL • 
XAVIER MACIÀ • ROSA FABREGAT • MIQUEL PUEYO • JORDI GUARDIOLA 

Fotografies de: LAURENT SANSEN • JAUME DE FRANCISCO • ENRIC RODRÍGUEZ • TONI PRIM • TON SIRERA • JOSEP PORTA • RAMON 
GABRIEL • GÓMEZ VIDAL • PEDRO MA SOTO

Lleida, cròniques de la transformació d'una ciutat
DD. AA.

Textos i imatges d'una trentena llarga d’escriptors i fotògrafs agrupats en tres grups. El primer inclou les cròniques sobre 
l’acció que la ciutat ha estat capaç d’excercir sobre ella mateixa: els emprenedors, els científics i les transformacions que 
han impulsat. El segon aplega els textos dedicats a aspectes de la ciutat que han quedat projectats cap al futur, a partir 
d’un passat que ja coneixíem. La tercera part del llibre descobreix àmbits més personals, com poden ser la gastronomia, la 
cultura, l’esport o la manera de viure. El resultat de tot plegat és un libre plural i obert que connectarà, per la seva fluïdesa 
i varietat, amb qualsevol persona que el miri i llegeixi.

1. Llibre plural de la Lleida actual, amb textos del 
24 escriptors però sobre tot amb imatges de 12 fo-
tògrafs de la ciutat en l'actualitat. 

2. Cròniques de com el pas del temps ha transfor-
mat la ciutat en comunicacions, agricultura, cultu-
ra, arquitectura.... 

3. Una obra imprescindible tant pels ciutadans de 
Lleida com pels de fóra que vulguin conèixer la ciutat. 

4. Llibreries generals, però especialment de la ciutat 
de Lleida i comarques del voltant.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
Altres títols de la col·lecció: 

9 788497 792998
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ASSAIG

Roger Torres i Graell (Lleida, 1945) és un autor polièdric. Com a escriptor 
de ficció escriu narracions i contes de força sensibilitat i tendresa. Com a 
pensador, novel·la-assaig o assaig-ficció. O, senzillament, escriu coses que 
fan pensar. Com a emprenedor té petits tractats sobre la “feina ben feta”, 
i ha escrit amb voluntat didàctica llibres sobre la computació aplicada. 
Ara, li ha sortit la vena política, com la que apareix en aquest llibre en 
el qual gairebé no hi ha escrit ni una ratlla, però treballa en un de nou 
on desenvoluparà el seu pensament independentista.

Per què volem un estat propi? 
Seixanta intel·lectuals parlen 

de la independència de Catalunya

ROGER TORRES (coordinador)

Una seixantena de personatges de la vida intel·lectual i cívi-
ca expliquen  per quina raó creuen que Catalunya hauria de 
tenir Estat propi. Els arguments són múltiples i variats i respo-
nen al perfil personal i professional de cadascú.

Hi han participat: Ferran Aisa, Agustí Alcoberro, Ramon Alco-
berro, Margarida Aritzeta, Jaume Aulet, Josep M. Baiget, Do-
lors Bassa, Joan-Daniel Bezsonoff, Laura Borràs, Jordi Bosser, 
Moisès Broggi, Lluís Cabrera, Salvador Cardús, Muriel Casals, 
Jordi Castells, Joaquim M. Cervera, Joaquim Colominas, Xa-
vier Diez, Josep Espasa, Henri Ettinghausen, Oriol Farrés, Ma-
riano Ferrer, Xavier Ferrer, Josefa Figueras, Francesc Foguet, 
Carme Forcadell, Josep M. Forné, Rosa Victòria Gras, Joan 
Guasp, Montserrat Junqué, Pere Lluís i Font, Alfons López 
Tena, Miquel Manubens, Isidor Marí, Jordi Martí, Fèlix Mar-
tí, Josep Murgades, Arcadi Oliveres, Pepi Oller, Joan Peyta-
ví, Jordi Porta, Jordi Presas, Miquel Pueyo, Enric Pujol, Hilari 
Raguer, Ferran Requejo, Elisenda Romeu, Camil Ros, Antoni 
Rovira, Xavier Rubert de Ventós, Eva Serra, Jaume Sobrequés, 
Miquel A. Soriano-Montagut, Toni Strubell, Magí Sunter, Josep 
M. Terricabras, Ricard Torrents, Jaume Vallcorba i Tura, Joan 
Vergés, Ramon Vila-Abadal i Josep Vallverdú.COL·LECCIÓ ARGENT VIU, 115
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1. Llibre destinat al públic interessat en la situació 
actual de la independència de Catalunya. 

2. Els 60 intel·lecturals catalans que hi donen 
l'opinió pertanyen a tots els sectors de pensament, 
i entre ells hi ha Muriel Casals, Josep M. Terrica-
bras, Xavier Rubert de Ventós o Arcadi Oliveres. 

3. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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HISTÒRIA

La Guerra Civil a les Garrigues
De la revolució a l'ocupació franquista (1936-1939)

JOSEP RUBIÓ SOBREPERE

El llibre aborda per primera vegada de forma global tot el 
període bèl·lic, des de l’intent de cop d’estat fins a la total 
ocupació militar de la comarca de les Garrigues. El treball 
que s’ofereix s’ha plantejat sota tres eixos fonamentals. 
Una primera part introductòria per apropar el lector a la 
comarca de les Garrigues fins a l’any 1936. El segon eix 
és l’estudi de la comarca a la rereguarda per descobrir, per 
primera vegada, la participació garriguenca en el suport als 
rebels. L’anàlisi rigorosa de la repressió revolucionària a la 
rereguarda ens portarà a descobrir les 157 víctimes civils o 
les 26 religioses, a més de saber quan i com es van saquejar 
les esglésies, convents i altres. Per primer cop es desglossa 
l’actuació del Tribunal Popular de Lleida a la comarca, 
amb un total de 126 persones processades. S’aprofundeix 
en la creació de les col·lectivitats agrícoles, un total de 23. 
Finalment, el tercer gran eix se centra en l’arribada del con-
flicte bèl·lic als municipis garriguencs.

1. Obra de consulta clau per conèixer l'episodi de la 
Guerra Civil en aquest territori, perquè fins ara no exis-
tia una recopilació d'informació tan minuciosa. 

2. Llibre per a historiadors però també per a tot el pú-
bic en general. 

3. Inclou gràfics, noms de les víctimes i empresonats, 
llistats diversos, fotografies dels bombardejos, reculls de 
premsa i material molt detallat i útil. 

4. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Josep Rubió Sobrepere (Cervià de les Garrigues, 
1968). Doctor en història contemporània. Actualment 
és professor de secundària, president del Centre 
d’Estudis de les Garrigues i conseller i cap del 
Departament de Ciències Econòmiques, Humanes i 

Socials de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Ha rebut diferents dis-
tincions, premis, ajuts i beques a la investigació per a projectes 
d’abast comarcal i local amb relació a les Garrigues i ha publi-
cat diferents treballs relacionats amb el tema.
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Inclou més de 200 fotografies, imatges i taules 
amb més de 1.200 noms de persones afusellades, 
mortes en combat, desaparegudes o represaliades 

9 788497 794237



 
ASSAIG

Llengua i emoció
Set mirades sobre el goig de ser

ÀNGEL VELASCO I QUIM GIBERT (coordinadors)

La major part del pensament contemporani ha volgut separar 
les emocions de la cultura, de l’ètica, de la saviesa. Sense 
el batec emocional el raonament esdevé distant i ensopit. 
La recerca intel·lectual és alhora un espetec de joia. Antoni 
Gaudí i Pau Casals no només ens irradien bellesa, sinó que 
també ens regiren l’ànima. Perdem l’ànima quan renunciem 
als reptes. Acceptar la injustícia és una manera equivocada 
de ser en el món: fa trista i indigna la nostra existència. 
Llengua i emoció és un assaig col·lectiu pouat arran de les 
dificultats per viure en català i per decidir el nostre futur. 
Hi trobareu set mirades lúcides i inconformistes (psicològi-
ca, poètica, literària, sociolingüística, semiòtica, històrica, 
filosòfica) a propòsit d’aquells horitzons que ens estimulen 
a caminar amb pas ferm.

Inclou textos de Quim Gibert, Josep Borrell, Matthew Tree, 
Eva Monrós, Rosa Calafat, Jordi Bilbeny i Josep M. Terricabras.

1. Aplega les ponències de les jornades sobre dig-
nificació lingüística convocades a Fraga (Franja de 
Ponent) el març de 2010 i de 2011 per l’Institut d’Es-
tudis del Baix Cinca 

2. Libre que tracta un tema actual des de la vessant 
psicològica, poètica, social, històricai filofòfica. 

3. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Àngel Velasco Crespo (Carlet). Filòleg i coeditor dels llibres Elogi 
de la transgressió: Identitat nacional i desraó d’estat (2007), Re-
movent consciències. Transgressió cívica i fet nacional i Identitats: 
convivència o conflicte? (2006). És responsable de l’edició de les 
memòries de Gonçal Castelló: Final de viatge. Memòries d’un 
gandià. Amics, coneguts i saludats (2010). 

Quim Gibert i Font (Arenys de Mar). Ensenyant d’hospital de dia 
infantil i juvenil de salut mental. És coautor i coeditor de diferents 
llibres: Elogi de la transgressió, Autoestima i Països Catalans, el 
darrer dels quals és Removent consciències. Transgressió cívica i 
fet nacional. També és col·laborador habitual a la premsa.
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Ignasi Aldomà Buixadé (El Poal, 1955) és doctor per les 
Universitats de Barcelona i Montpeller i actualment exerceix 
de professor al Departament de Geografia i Sociologia de la 
Universitat de Lleida. Les seves recerques sobre l'agricultura, 
el món rural i l'aigua s'han traslladat en diversos articles, 
assaigs i més d'una desena de llibres.  

La batalla per l'aigua
Una proposta per superar els desconcerts hídrics i 
garantir la gestió integral del seu cicle a Catalunya 

IGNASI ALDOMÀ

A La Batalla per l'aigua l'autor analitza les transformacions 
que ha experimentat l'aprofitament de l'aigua en els darrers 
cent anys. Arribats a un nivell de domesticació del cicle de 
l'aigua ja molt difícil de superar, cal plantejar-se ara cap on 
avancem. A partir de l'experiència de la crisi de la sequera 
del 2008, el llibre que teniu a les mans fa propostes per 
superar els maniqueismes que ens duen a les batalles de 
l'aigua, i per redreçar la via que porta cap a una sobreex-
plotació desmesurada d'aquest recurs bàsic. 

1. L'autor és el millor expert a Catalunya en la proble-
màtica del repartiment i ús de l'aigua.

2. D'interès tant per a polítics com per a regants, pa-
gesos i usuaris, especialment de les comarques de 
Ponent.

3. El tema torna a estar d'actualitat, pel projecte del 
Minsiterio del transvasament de l'Ebre. 

4. Llibreries generals de tot el territori.
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Altres títols de l'autor 

9 788497 794343

COL·LECCIÓ MIRALLS, 4

ISBN: 978-84-9975-213-6

200 pàgs. 

Rústica amb solapes

13,5 x 21 cm

PVP: 17,00 €

Agricultura, Geografia

ISBN: 978-84-9975-213-6

9 788499 752136

NOVETAT

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 795340



 
NOVEL·LA

Ahir vaig obrir els ulls
MARIA PONS

Aquest nen que acaba d’obrir els ulls, entremaliat, 
curiós, lúcid, no entén els adults ni el món que l’envolta. 
Amb una frescor innocent ens va explicant les seves 
reflexions, petites històries entranyables, gracioses, 
plenes de veritat. Perles lligades una rere l’altra que 
llueixen per si soles i van explicant una història que 
aporta molta claror a l’època obscura que li ha tocat 
viure. Amb una narrativa àgil, rica i innovadora, la 
Maria Pons ens atrapa des de la primera línia fins a la 
darrera, ja que va directa als sentiments.

1. Reaparició, després d'una colla d'anys, de l'autora 
en el camp de la novel·la, després que l'anterior fós 
un veritable best-seller. 

2. Temàtica de caire autobiogràfic i familiar. 

3. Llibreries generals, però especialment de Lleida 
ciutat i comarques. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Maria Pons i Vidal (Lleida 1956). És llicenciada 
en filologia francesa per la universitat  de Lleida. 
En l’actualitat és funcionària de l’Administració 
catalana. Va començar la seva carrera literària el 
1991, amb el recull de contes Els perills de ser 
dona, guanyador del premi Les Talúries (1994). 

Posteriorment ha publicat tres novel·les, Treure la pols (1995), 
Perdré la memòria (1997) i Fruits prohibits (2002), i un segon 
llibre de contes, Sonata per a homes (1999.
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NOVEL·LA

Eduard Ribera (Balaguer, 1965) Ha publicat La 
casa per la finestra (Premi de Narrativa Ciutat 
de Balaguer 1987), El mite de la darrera llàgrima 
(1995), Oficis específics (1996), A que no | 
99 exercicis d'estil (Premi Lleida de Narrativa 

2009). Ha participat també en nombrosos volums col·lectius, 
ha difós alguns guions i des de 2005 manté el blog literari 
L'Escriptori (eribera.blogspot.com), guardonat amb el Premi 
Vila de Martorell 2009. 

La vida assistida
EDUARD RIBERA

El protagonista principal de La vida assistida és Bergadan, 
un outsider enginyós que, a base de curioses reflexions, 
intenta trobar algun sentit al món que l'envolta. Àgil i farcit 
de complicitats, el relat s'endinsa en una trama detectives-
ca sorprenent que, mitjançant un joc de miralls, condueix 
el lector a un final totalment inesperat, a cavall entre la 
realitat i la ficció.

1. Obra d'intriga, reflexiva i sorprenent amb molt 
enginy narratiu, una estructura original i de lectura 
amena i poc comú.

2. L'autor ha guanyat nombrosos premis literaris amb 
pràcticament totes les seves obres i té un blog literari 
amb molts seguidors, guardonat també. 

3. Llibreries generals de tot el territori. L'autor és de 
Balaguer, treballa a Tàrrega i viu a Verdú. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de l'autor: 

9 788499 751252
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Ciutat de Mollerussa 2011 



 
RELATS BREUS

Resurrecció i altres narracions
DD.AA.

La memòria és l’únic paradís del qual no podem ser expul-
sats.” Aquesta és la citació amb la qual Jordi Masó introdueix 
la història guanyadora de la divuitena edició del premi Vent 
de Port, titulada Resurrecció. Un home que passa dels vui-
tanta dedica els primers moments de la lectura del diari a re-
passar les necrològiques. De vegades aquest costum fa que 
es trobi amb noms coneguts que li evoquen rostres, frases, o 
qualsevol altra mena de record. Un bon dia, entre les esque-
les, troba la d’un dels seus companys d’estudis i es decideix 
a assistir al seu funeral, un funeral durant el qual s’endurà 
més d’una sorpresa.

1. Inclou el guanyador i 16 contes més participants 
en els Premis Vent de Port de Tremp, 2011.

2. Els autors són de diferents edats i naturals de 
diverses ciutats d'arreu de Catalunya. 

3. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 750637 9 788497 798860

El recull que teniu a les mans està escrit per diversos autors i 
és el conjunt dels disset contes seleccionats pel jurat del premi 
Vent de Port per a l’edició de 2011.

Recull de contes participants del 

XVIIIè Premi Vent de Port 2011 



 
NARRATIVA

Núria Borrut Mulet (Barcelona, 1958) és llicenciada 
en geografia i història i també va estudiar belles arts. 
Es dedicà a la pintura fins al 1997, quan va canviar els 
pinzells per l’ordinador. Ha estat alumna de l’Escola 
d’Escriptura i Humanitats de l’Ateneu Barcelonès. 

Guanyadora del VI Premi Literari Vila de Lloseta, modalitat de 
narrativa, amb Petites mentides, a més del XII Premi de Narrati-
va Ciutat d’Eivissa amb L’ombra del llorer, també ha publicat les 
novel·les Virgínia o les flames i Greta a <relatsencatala.com>. 

Lluny de la terra encesa
NÚRIA BORRUT

Lluny de la terra encesa narra les experiències d’un 
noi tutsi que ha escapat, junt amb la seva família, del 
genocidi de Ruanda. Segrestat per un grup guerriller 
revolucionari del camp de refugiats de la regió de Kivu 
Nord, esdevé ell mateix un soldat sanguinari i, també, 
un esclau de les mines de coltan de la República 
Democràtica del Congo, fins que aconsegueix fugir i 
arribar il·lès a les costes europees. Travessar tot sol més 
de mig continent africà li serà potser tan difícil com tor-
nar a viure i sentir com ho ha de fer un noi de la seva 
edat; però la seva integració transforma també la vida 
dels qui l’acullen i l’estimen.

1. Relat commovedor a cavall entre Europa i Àfrica, 
amb conflictes reals i actuals com a teló de fons, entre 
ells el genocidi de Ruanda. 

2. L'autora és de Barcelona però actualment viu a Gi-
rona. Ja té experiència com a escriptora i ha rebuts 
alguns premis literaris. 

3. Llibreries generals de tot el territori.  

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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TEATRE

I passen les tempestes
ALEXANDRE BALLESTER

Un matrimoni en crisi, una parella que cerca l'amor i 
una noia que lluita aferrissadament per aconseguir-lo, 
conviuen unes hores en una casa aïllada enmig d'una 
tempesta. Si bé els personatges de l'obra actuen empe-
sos per l'engany, per la por a dir-se la veritat, a poc a 
poc, a mesura que la tempesta amaini, aniran trobant la 
manera d'esdevenir honestos amb ells mateixos i essen-
cialment amb els altres. Els sentiments dels personatges 
ens els revelen com a éssers fràgils que només trobaran 
l'assossec en la creença d'aquesta honestedat.

1. Obra pòstuma de l'autor que retrata les relacions 
humanes de la vida quotidiana de sis persontages. 

2. L'autor ha deixat un llegat important d'obres escri-
tes i de premis rebuts, sobre tot en teatre. 

3. Llibreries generals de tot el territori, especialment 
de Mallorca, on durant el 2012 es faran diversos ac-
tes en homenatge a l'autor. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Alexandre Ballester i Moragues (Gavà, 1933- La Pobla d’Ui-
alfàs, 2011) fou membre de la generació dels premis Sagarra. 
Els guardons i les estrenes s’estendrien fins a mitjans dels 
setanta amb títols com Siau benvingut, Un baül groc per a 
Nofre Taylor o Començament a punt de pesta. Després de 
la dècada de domini de la creació col·lectiva, Ballester i el 
teatre de text tornen a envestir amb força, però ni L’única 
mort de Marta Cincinatti (premi Born 1983) ni Al caire de les 
campanes (premi Teatre Principal 1987) s'estrenaren, i això 
el decebé profundament. La reaparició fulgurant es produí 
pocs anys abans del seu traspàs i es concretà en dues peces 
majors: Un no res d’eternitat (2011) i aquesta obra pòstuma, 
I passen les tempestes.
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POESIA

La meva mare 
es preguntava per la mort

TERESA COLOM

Cal assenyalar la rellevància la dimensió musical de la poesia 
de Teresa Colom, el fet que ella mateixa és una recitadora molt 
efectiva i que els seus poemes, o la majoria, estan pensats 
per ser dits en públic. És també rellevant, per tant, el valor de 
partitura que la poeta atorga als seus textos, i en el cas d’aquest 
llibre l’opció de presentar-los molt oberts, sense puntuació 
(ni majúscules) i supeditada a la respiració la cadència, de 
manera que l’absència d’acotacions prosòdiques no és una 
preexistència formal autoimposada sinó la conseqüència lògi-
ca de la retòrica del discurs —entia non sunt multiplicanda—, 
i de la llibertat, en part enganyosa, potser enverinada, que la 
poeta atorga al lector.

1. Poemes amb una forta càrrega emotiva i melencòli-
ca, que parla d'emocions i d'objectes quotidians amb 
una dimensió tràgica, però esperançadora. 

2. L'autora té una àmplia experiència en poesia i ha 
rebut nombrosos premis i distincions. Està vinculada a 
la Seu d'Urgell, Andorra i Barcelona. 

3. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Teresa Colom i Pich (Seu d'Urgell, 1973) és una escriptora andorra-
na. Després de llicenciar-se en ciències econòmiques i empresarials 
a Barcelona, va dirigir la seva carrera professional cap al camp de 
les finances. El 2004 va deixar la feina a l'entitat bancària on havia 
estat treballant per dedicar-se a escriure. Ha rebut diversos  premis 
literaris per les seves poesies. 
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POESIA

Poemes d'una embarassada
EVA BALTASAR

Els sentiments que flueixen durant un embaràs, això és el que 
reflecteixen els poemes d'aquest llibre. 

El treball ha estat guardonat per l’excel·lent domini del 
llenguatge i de les tècniques poètiques, i també pel to sen-
siblement distanciat, i tanmateix molt personal, que dóna el 
tractament d’un tema com el s’indica en el títol, aparentment 
tan fàcil però en el fons tan difícil de traspassar al llenguatge 
poètic i d’assolir-hi la qualitat i el to que s’assoleixen en 
aquest cas.

1. El llibre recull 21 poemes al voltant de l'embaràs, a 
partir de la pròpia experiència de l'autora. 

2. Obra guanyadora del Premi Jordi Pàmias de Poesia 
2011, atorgat a Guissona. 

3. Llibreries generals de tot el torritori. L'autora viu i 
treballa a Girona. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Eva Baltasar i Sardà (Barcelona, 26 d'agost de 1978). Escriptora i 
poetessa catalana. Ha estudiat Pedagogia i Filosofia a la Univer-
sitat de Barcelona i a la Universitat Lliure de Berlín. Ha publicat 
els poemaris Laia, Atàviques feres, Reclam, Dotze treballs o Medi 
aquàtic, i ha rebut nombrosos premis literaris. 
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POESIA

M. Clara Mir i Maristany és llicenciada en Filosofia i en 
Filologia Catalana i diplomada en Psicologia Clínica. S'ha 
dedicat a la docència i a la recerca. Com a poeta, ha estat 
finalista al Premi Joan Santamaria 2007 amb Persistències. 
Entre altres llibres té publicats poemes en nombrossos 
reculls i a la revista universitària Hiperbòlic. Des de 2006 co-

organitza, juntament amb Marta Malleu, les sessions literàries de “Poesia 
a la xarta” al Casal Despertaferro al Poble Nou, al Centre Comarcal 
Lleidatà i a l’Espai Mallorca de Barcelona.

Els Déus i les bèsties 
CLARA MIR

“Escriure poesia és com posar fites maldestres al trajecte final 
cap a la mort... la perspectiva és crua, rebel i descreguda. És 
una rèplica al mirall de la vida, on hi ha massa escribes per 
inventar els déus i els dimonis. No pretenc passar comptes 
amb ningú sinó constatar que, potser no som el que volíem 
ser... que l’ànima està marcada amb un tampó que diu: vist 
per sentència i que cal reinventar-la amb la paraula.” 

1. Poemes que parlen sobre la visió personal de 
l'autora del món que ens envolta, a través de 
l'observació, del dolor, de la por....

2. Una nova veu en l'àmbit de la creació poètica, re-
colzada pels grans experts. 

3. Llibreries generals.  

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de la col·lecció: 
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HISTÒRIA

1. Obra que fa un recorregut històric per les difi-
cultats que Castellnou de Seana ha tingut al voltant 
de l'aigua, dels sistemes de regadiu i la construcció 
del Canal d'Urgell. 

2. Llibreries generals, però especialment del Pla 
d'Urgell i Lleida. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

COL·LECCIÓ ESTUDIS CASTELLNOUENCS, 21
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La sèquia
Un deute saldat a Castellnou de Seana (1864-2011)

MIQUEL GALITÓ PUBILL

Mentre l’aigua transita pel Canal d’Urgell al llarg de 150 km, 
la problemàtica del rec és d’ordre físic o de magnitud ja que 
cal transportar-la de la manera més eficient i com més millor. 
En derivar-la cap a la sèquia principal, secundària o terciària 
varia la disposició i dimensió del fet, atès que l’element 
líquid passa de tenir un simple ordre físic o mecànic per 
transformar-se en un de social, complex i superior, relacionat 
amb la persona, és a dir, el pensament del regant, regador, 
síndic, president de la col·lectivitat o de la comunitat i un 
llarg etcètera.  

Miquel Galitó Pubill és el director de la col·lecció Estudis Castell-
nouencs, així com autor d'algun dels seus volums, entre d'altres, 
Castellnou de Seana abans i després del Canal d'Urgell (1840-1880), 
i les biografies Domenec Costa i Bafarull, rector de Castellnou de 
Seana (1749-1806) i Pere Carrera i Torrent (1785-1844).

Altres títols de la col·lecció: 

9 788497 797337 9 788497 798877





 
poesia


La meva mare 
es preguntava per la mort


Teresa Colom


Cal assenyalar la rellevància la dimensió musical de la poesia 
de Teresa Colom, el fet que ella mateixa és una recitadora molt 
efectiva i que els seus poemes, o la majoria, estan pensats 
per ser dits en públic. És també rellevant, per tant, el valor de 
partitura que la poeta atorga als seus textos, i en el cas d’aquest 
llibre l’opció de presentar-los molt oberts, sense puntuació 
(ni majúscules) i supeditada a la respiració la cadència, de 
manera que l’absència d’acotacions prosòdiques no és una 
preexistència formal autoimposada sinó la conseqüència lògi-
ca de la retòrica del discurs —entia non sunt multiplicanda—, 
i de la llibertat, en part enganyosa, potser enverinada, que la 
poeta atorga al lector.


1. Poemes amb una forta càrrega emotiva i melencòli-
ca, que parla d'emocions i d'objectes quotidians amb 
una dimensió tràgica, però esperançadora. 


2. L'autora té una àmplia experiència en poesia i ha 
rebut nombrosos premis i distincions. Està vinculada a 
la Seu d'Urgell, Andorra i Barcelona. 


3. Llibreries generals de tot el territori. 


INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL


Teresa Colom i Pich (Seu d'Urgell, 1973) és una escriptora andorra-
na. Després de llicenciar-se en ciències econòmiques i empresarials 
a Barcelona, va dirigir la seva carrera professional cap al camp de 
les finances. El 2004 va deixar la feina a l'entitat bancària on havia 
estat treballant per dedicar-se a escriure. Ha rebut diversos  premis 
literaris per les seves poesies. 
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poesia


Poemes d'una embarassada
eva Baltasar


Els sentiments que flueixen durant un embaràs, això és el que 
reflecteixen els poemes d'aquest llibre. 


El treball ha estat guardonat per l’excel·lent domini del 
llenguatge i de les tècniques poètiques, i també pel to sen-
siblement distanciat, i tanmateix molt personal, que dóna el 
tractament d’un tema com el s’indica en el títol, aparentment 
tan fàcil però en el fons tan difícil de traspassar al llenguatge 
poètic i d’assolir-hi la qualitat i el to que s’assoleixen en 
aquest cas.


1. El llibre recull 21 poemes al voltant de l'embaràs, a 
partir de la pròpia experiència de l'autora. 


2. Obra guanyadora del Premi Jordi Pàmias de Poesia 
2011, atorgat a Guissona. 


3. Llibreries generals de tot el torritori. L'autora viu i 
treballa a Girona. 


INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL


Eva Baltasar i Sardà (Barcelona, 26 d'agost de 1978). Escriptora i 
poetessa catalana. Ha estudiat Pedagogia i Filosofia a la Univer-
sitat de Barcelona i a la Universitat Lliure de Berlín. Ha publicat 
els poemaris Laia, Atàviques feres, Reclam, Dotze treballs o Medi 
aquàtic, i ha rebut nombrosos premis literaris. 
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