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ENTREVISTA, POLÍTICA

Àngel Ros, cara i creu
El PSC i la Catalunya que ha de venir

IGNASI CALVO

El llibre és una aproximació crítica als plantejaments vitals 
i polítics de l’actual alcalde de Lleida i dirigent del PSC en 
forma de relat a dues veus: la del propi Àngel Ros i la del 
periodista Ignasi Calvo, que l’ha entrevistat en profunditat i 
l’ha seguit d’aprop en el seu fallit intent d’esdevenir el líder 
dels socialistes catalans. Sota el convenciment que “la meva 
cara, encara que ens la omplin de mans serveix per fer una 
llista electoral”, Àngel Ros vol deixar obertes totes les op-
cions de futur en un moment en el qual “els cicles polítics 
s’escurcen” i pel davant té les possibilitats d’optar a ser el 
futur candidat socialista a la Presidència de la Generalitat o 
encarar el seu quart mandat com alcalde de Lleida. 

1. Entrevista amb Àngel Ros sobre el seu pensa-
ment com a líder social. 

2. Relata anècdotes i curiositats sobre el PSC, els 
seus congressos i sobre el futur del partit. 

3. Llibreries generals de tot el territori.
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Ignasi Calvo Rivas (Barcelona-1964) ha exercit com a 
redactor en cap de Ràdio Lleida-Cadena SER, director 
de La Veu de Lleida-Onda Cero i sotsdirector del diari 
La Mañana. De 2007 a 2011 ha estat director del Servei 
d’Edicions i Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida.



 
BIOGRAFIA

Brull. La fàbrica de Tivissa
Més de cent anys de vida

ADOLF BRULL MONNER

En la investigació per documentar el centenari  de la fàbrica 
Brull de Tivissa, a la Ribera d’Ebre, apareixen uns papers 
inaudits que transformen un relat embrionari en una histò-
ria fascinant. Una nissaga catalana d’emprenedors avança 
durant més de cent anys en un món en constant evolució: 
guerres, fracassos, dictadures, invencions, viatges, aventures, 
dolor i amor. El periple d’una fàbrica durant un llarg període 
serveix d’excusa per explicar-nos el passat de cadascun de 
nosaltres, la trajectòria dels protagonistes també ens parla 
de la vida de tothom.

1. El llibre explica la història de la fàbrica, però també 
relata la Guerra Civil i els anys de la postguerra a Tivissa.

2. Inclou mapes, retalls de premsa, fotografies i expe-
riències de la seva experiència internacional.

3. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Adolf Brull Monner. Aquest industrial català eixit d’una família 
d’emprenedors va decidir escriure aquest llibre seguint la tenacitat 
que ha regit la seva vida professional. Sense ser-ne un expert, s’hi ha 
posat, ha treballat, ha corregit, i sobretot, no ha abandonat. Així ha 
aconseguit una formació tècnica en molts àmbits, el domini de diverses 
llengües, ha bastit una empresa d’èxit durant decennis, assumeix el 
present de crisi i, ara, publica una crònica exemplar de superació.
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ARTS ESCÈNIQUES

Mercè Mor Corbella (Lleida, 1942). Des de ben petita el seu 
món s'envolta de música i dansa. Titulada per la Real Escuela 
Superior de Arte Drámatico y Danza de Madrid, funda l'Escola 
de Dansa de Lleida. Ha rebut la Medalla al Treball President 
Macià de la Generalitat de Catalunya i també la Medalla d'Or 
de la Paeria al mèrit cultural i artístic.

Pas a pas 
MERCÈ MOR CORBELLA

Tota una vida dedicada a la dansa. Això és el que aquest 
llibre vol difondre, sense cap altra intenció que explicar, pas 
a pas, totes les vivències i anècdotes que Mercè Mor ha anat 
acumulant des que només tenia cinc anys. 
En paraules de la pròpia autora: "El món de la dansa m’ha 
donat molt, m’ha fet créixer com a persona i m’ha permès 
conèixer infinitat de persones amb gran carisma i enorme 
sensibilitat. D’altra banda, tots han tingut amb mi grans 
demostracions d’afecte i generositat, per la qual cosa puc 
dir que he tingut una vida molt plena. Malauradament, la 
vida no m’ha tractat sempre igual, però en canvi, tot el que 
la dansa m’ha aportat m’ha fet més forta i més valenta. Si 
aquest llibre serveix per difondre la importància de la dansa 
clàssica, és a dir, com es va gestar i com es va anar expan-
dint fins arribar al moment actual, em donaré per satisfeta."
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1. El llibre relata les diferents etapes professionals 
de l'autora, i inclou fotografies, anècdotes i el relat 
dels seus viatges i actuacions més memorables.

2. L'autora és coneguda sobre tot a Lleida.

3. Llibreries de Lleida i generals de tot el territori. 
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HISTÒRIA

Maleïda terbolina
JOSEP MITJANA BERDIÉ

La terbolina, el vent gelat que bufa en dies i nits de nevada, 
exemplifica les dificultats de la vida a muntanya. Biscarbó, 
el poble on passa tot això que explica el llibre que teniu 
a les mans, està situat molt a prop de la carena on con-
flueixen les valls de l’Alt Urgell amb les del Pallars Sobirà. 
Arribar-hi des del Port del Cantó, i especialment en els 
anys de mal temps, no resultava còmode. Però, en canvi, 
la vida en els mesos de bon clima era una delícia, enmig 
de pastures abundoses, boscos verges i la pertinença a 
una comunitat de persones acostumades a treballar fort. 
A Maleïda terbolina, l’autor narra què feien els veïns del 
poble en cada moment de l’any, i els costums tradicionals 
del Pirineu.

1. Obra per conèixer el mode de viure i les tradicions 
del poble de Biscarbó, a l'Alt Urgell. Inclou fotografies 
dels seus habitants, de les cases, d'objectes tradicio-
nals, mapes...

2. L'autor és conegut a Lleida i als pobles de prop de 
La Seu d'Urgell. 

3. Llibreries de la província de Lleida. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Josep Mitjana Berdié (Biscarbó, 1941). Enginyer tècnic 
agrícola. És autor de diverses publicacions de tècnica fruc-
tícola com Guía práctica de tratamientos, peral y manzano 
(1969), Guía práctica del melocotonero (1986), Herbicidas, 
guía práctica en frutales y hortalizas (1978) i Frutus, manual 
de reconeixement d’alteracions en la fruita de llavor en post 
collita (2004).
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HISTÒRIA

La colònia d'Alcanís
Un record, una finestra...

JOAN CATALÀ CODINA

La fàbrica tèxtil d’Alcanís de Rosselló va desaparèixer per 
decisió d’unes determinades persones, ara en dirien per 
les lleis del mercat. La gent que hi treballava en va marxar 
i altres indústries van ocupar aquell indret. Alcanís encara 
existeix, una desena de famílies hi vivim. Molts que hi van 
néixer se senten de la colònia. Som d’aquí i tenim fresca 
encara la memòria de quan érem petits i feliços. Mantenir en 
el temps les emocions és impossible si no s’han viscut i cal 
haver caminat pels seus carrers a l’hivern, quan hi ha tolls i 
fa fred, per saber com eren. Amb aquest recull de fotografies i 
records hem volgut reprendre un passeig per la colònia. Hem 
cercat dades als arxius, però són les aportacions personals les 
que tenen un valor més preuat.

1. Llibre molt complet amb estadístiques, dades de 
població, anècdotes, relats dels protagonistes que 
van viure a la colònia, festes, tradicions, vida laboral 
i domèstica...

2. Llibre d'interès en altres zones on també hi ha o hi 
van haver colònies o fàbriques tèxtils similars. 

3. Llibreries generals de tot el territori, sobre tot de Lleida.  

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Joan Català Codina (Alcanís, 1952). Llicenciat en geografia i his-
tòria. Ha treballat en diverses escoles. Ha escrit poesia i assaig i, 
arran del seu interès per les arts plàstiques, és membre d’Usquam 
i ha participat en exposicions individuals i col·lectives.
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EDUCACIÓ

Tate Cabré i Mireia Olivé són periodistes. Van néi-
xer a Reus i Barcelona, respectivament, l’any 1965. 
Llicenciades en Ciències de la Informació. Després 
de treballar en diferents mitjans i assessories de co-

municació, es van centrar en fotografia, encàrrecs editorials i 
docència universitària i en comunicació d’empresa, gastrono-
mia i esports. Sobre el tema dels indians han organitzat variades 
tasques de divulgació i activitats. 

El Vilassar de Mar dels indians 
TATE CABRÉ I MIREIA OLIVÉ

Més enllà de les fantàstiques biografies d’uns quants aven-
turers  intrèpids, el fenomen dels indians, que va tenir el 
seu punt més àlgid durant la segona meitat del segle XIX, 
va marcar una època a Vilassar de Mar. Amb el seu constant 
anar i venir de les colònies, la fortuna que s’afanyaven a lluir, 
els aires de grandesa d’aquell que s’ha fet a si mateix; però 
també amb la seva gosadia i ment oberta, el seu interès pel 
desenvolupament, el progrés i la cultura i amb la seva filan-
tropia; aquests personatges van aportar saba nova a la vila i 
una mirada moderna i cosmopolita. Aquesta obra analitza 
la rellevància del seu llegat encara ben viu en els edificis, 
empreses i obres benèfiques que perduren, però també en 
la memòria col·lectiva dels vilassarencs, tot un ric patrimoni 
intangible en forma de topònims, plaques de carrer, sobre-
noms, i infinitat d’anècdotes i llegendes.

1. Inclou explicacions històriques però també ar-
bres genealògics, nissagues de famílies de Vilassar, 
cultura i arquitectura.

2. Les autores són conegudes a Barcelona, Reus, 
Vilassar de Mar, Sant Cugat del Vallès i altres po-
bles del Barcelonès.

3. Llibreries de Vilassar de Mar i pobles propers. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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V Beca d'Investigació i Recerca Local Ernest Lluch 
de Vilassar de Mar, 2011 



 
EDUCACIÓ

Antoni Lapeña Riu (Lleida, 1952) exerceix d’inspector 
d’educació des de l’any 2006. Mestre i llicenciat en dret, ha 
format part d’equips directius de diferents centres públics du-
rant vint-i-dos anys, catorze com a director. Ha estat ponent de 
nombrosos cursos de formació en organització i gestió escolar 
per al professorat. És autor i coautor d’articles i llibres sobre 
legislació, gestió i organització escolar.

Les normes d'organització i fun-
cionament dels centres educatius 

ANTONI LAPEÑA RIU

Els centres del Servei d’Educació de Catalunya tenen enco-
manada la tasca d’adaptar les seves normes d’organització i 
funcionament a les previsions del decret d’autonomia dels 
centres educatius. Aquest manual pretén facilitar aquesta tas-
ca d’elaboració de les NOF que els centres han d’haver rea-
litzat en finalitzar el curs  2013-2014, amb l’aspiració de ser 
un instrument vàlid i pràctic, una guia, per a aquesta finalitat. 
S’ofereix també una proposta d’esquema de contingut d’unes 
normes d’organització i funcionament d’un centre educatiu, 
que pot ser molt útil a l’hora d’abordar l’elaboració d’aquest 
instrument, així com annexos documentals de suport referits 
a diversos aspectes susceptibles de contemplar en les nor-
mes d’organització i funcionament del centre i que poden ser 
molt útils a l’hora de concretar-les.

1. El llibre és d'interès molt ampli perquè és una guia 
pràctica per facilitar l'elaboració de les normes de fun-
cionament de tots els centres educatius de Catalunya.

2. D'interès per a docents i personal dels centres edu-
catius.

3. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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HISTÒRIA

Ramon Fontova Carles (Algerri) és titulat en Enginyeria Tècnica 
Forestal. Ha desenvolupat la seva activitat professional en diver-
sos àmbits de la docència i l’acció cultural i artística. També és 
músic i graller. Ha publicat alguns articles sobre diversos aspectes 
de la festa lleidatana, en algunes revistes i publicacions culturals.

Les representacions festives a Lleida 
(1700 - 1975) 

RAMON FONTOVA CARLES

El lector té a les seves mans aquest llibre excel·lent de Ramon 
Fontova que estudia les representacions festives a la ciutat de 
Lleida entre 1700 i 1973. Hi fa un seguiment detallat dels segui-
cis teatrals de balls, figuracions i comparses festives que van 
acompanyar les entrades, proclamacions i celebracions reials als 
segles XVIII i XIX, d’una de les quals hem fet breu esment. Presta 
una atenció especial a la Festa Major de Sant Anastasi, la seva 
evolució i els seus diferents components. Ens mostra els balls, 
la imatgeria, els personatges i les comparses de les diferents 
representacions festives, els balls i les danses, imatgeria i figura-
cions. Fa la història i descripció de cada un d’aquests elements i 
manifestacions, en destaca els factors musicals, cerimonials i la 
seva significació, sense oblidar-ne el context social i cultural. Es 
tracta d’una microhistòria estretament entrelligada amb la his-
tòria general i les circumstàncies i els avatars de la ciutat.

1. Inclou la història molt detallada de les tradicions 
culturals, musicals i festives de Lleida.

3. Llibreries de Lleida. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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POESIA

Juny
AMADEU VIDAL I BONAFONT

Amadeu Vidal i Bonafont eixampla els horitzons de la seva po-
esia i assoleix una nova fita, en el difícil camí de la maduresa 
literària. Una experiència familiar —intensa, inoblidable— és 
el punt d’arrencada d’aquest poemari.

L’accidentat naixement d’en Roc, el primer fill, ultrapassa els 
límits de l’anècdota personal. I, amb la distància necessària, 
l’autor converteix el fet en matèria estètica —com el pastis-
ser que, a l’obrador, funy la pasta amb les mans i li dóna la 
forma escaient.

L’aspecte lúdic de la poesia ens permet veure el tema de la 
paternitat sota una llum nova. En aquest llibre el lector ex-
perimenta una viva emoció estètica, unida íntimament a la 
càrrega humana dels poemes.

1. Poemes que parlen de la paternitat i del sentiment la 
familia, molt proper als lectors. 

2. L'autor és conegut sobre tot a Barcelona. Ha rebut 
guardons de la major part d'obres que ha publicat. 

3. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Amadeu Vidal i Bonafont (Barcelona, 1973) Entre altres obres 
ha publicat Pou de tardor (Premi Amadeu Oller 1991 i Premi 
Anna Dodas 1993), Cor de metall, Nits d’encens (Premi Vila de 
Martorell 1992), Invisibles (Premi Salvador Espriu per a poetes 
joves 1995), A la llum de les ombres (Premi Grandalla 2000), 
Les hores salvades (Premi Josep Maria López Picó 2000), 120 
Dracmes, Sauló (Premi Maria Mercè Marçal 2006) i Crònica des 
de la banyera (Premi Mallorca 2006).  
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Pròleg de Jordi Pàmias



 
POESIA

Per un nus a la gola
JUAN CARLOS ELIJAS

Un poemari que s’adscriu al tòpic de la peregrinatio vitae 
(el viatge de la vida), que, en aquest cas, es desenvolupa des 
de la Tàrraco on “va tenir la infància el seu final de trajecte” 
fins a Tijuana, el lloc que representa “el final del trajecte”. 
El poemari fa referència a altres finals, als petits finals de 
moltes coses, la qual cosa li confereix un marcat to elegíac.  
Destaquen la riquesa d’imatges, el vers lliure i l’absència de 
puntuació en algunes composicions. El mateix Elijas s’hi ha 
referit com “una poesia amb certa tendència al fet metapoètic 
sense perdre l'arrel dels peus al terra”.

1. És el primer poemari de l'autor en català, però en 
castellà té una àmplai experiència i ha rebut nombro-
ses premis arreu del territori espanyol.  

2. L'autor és i viu a Tarragona. 

3. Llibreries generals, especialment del Pla d'Urgell, 
Lleida i Tarragona. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Juan Carlos Elijas Escorihuela (Tarragona, 1966)ha publicat nom-
brosos poemaris en castellà, com Vers.o.s. atávicos o La tribu brama 
libre, pels quals ha obtingut diversos premis i reconeixements. Amb 
el seu primer poemari en català ha obtingut també el premi Maria 
Mercè Marçal 2012. 
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XIV Premi de Poesia Maria Mercè Marçal, 2012

9 788499 752075 9 788499 751801



 
ESTUDIS LITERARIS

Intervencions del I Simposi Màrius Torres, organitzat per la Càte-
dra Màrius Torres de la Univer si tat de Lleida i dedicat monogràfi-
cament al gran escriptor de la ciutat dins dels actes de celebració 
del centenari del seu naixement, l’any 2010.

I Simposi Màrius Torres
JOAN R. VENY-MESQUIDA (ed.)

 
Conegut fonamentalment com a poeta, Màrius Torres també 
va desenvolupar altres facetes com a escriptor, que tenen gran 
importància per com prendre’n la trajectòria vital i literària: des 
de l’elaboració de contes fins a la d’una obra de tea tre, passant 
per l’escriptura de dietaris i tam bé per diverses traduccions. El 
Simposi, de fu gint de limitar l’autor a la condició de poeta, per 
bé que la tenia present, va voler fer una contribució a l’estudi 
de la seva vida i la seva obra, tractant sobre tot aquestes facetes 
poc co negu des. Algunes de les intervencions d’aquest volum, 
doncs, examinen l’èpo ca en què va viure Màrius Torres, espe-
cialment l’ambient teatral i el musical; unes altres analitzen 
les tra duccions que va fer l’escriptor i també aque lles de què 
ha estat ob jecte la seva poesia i un darrer grup s’ocupa de la 
poesia i la seva vigència posterior.

1. Obra que aporta dades sobre l'ambient cultural que 
va viure el poeta, per entendre millor la seva poesia. 

2. Llibreries generals de tot el territori, epsecialment 
de Lleida. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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ESTUDIS LITERARIS

Les idees literàries al període 
d'entreguerres

JORDI MALÉ (ed.)
 
L’objectiu fonamental d’aquesta antologia és posar a l’abast 
dels investigadors una àmplia selecció dels textos del període 
d’entreguerres publicats a la premsa o formant part de llibres, 
sovint de difícil localització i accés, en els quals s’exposen i 
es debaten les idees sobre la literatura en els seus principals 
gèneres i modalitats: poesia, prosa i novel·la, teatre i crítica. 
Per entreguerres entenc el període 1918-1939, per bé que en 
algun cas excepcional l’he ampliat fins a l’inici de la Primera 
Guerra Mundial i fins al final de la Segona. Per limitar la tria, 
i per la seva especificitat, han quedat exclosos de l’antologia 
els textos sobre el paper de la literatura durant la Guerra 
Civil. Els textos inclosos en aquesta antologia formen, indub-
tablement, un corpus desigual, amb escrits de gran rigor 
teòric i profunda reflexió al costat d’altres amb comentaris 
superficials o, a vegades, gairebé inconnexos. Però són el 
reflex d’una part important de la nostra vida literària i de la 
nostra història cultural, dins el conjunt de tots els territoris de 
parla catalana, al llarg d’una trentena d’anys.

1. Antologia de textos de tot el territori català, amb la 
seva corresponent lectura crítica.

3. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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Edició de Jordi Malé

Transcripcions d'Anna Gómez, Carme Vallès i Víctor Verdú

Textos revisats per Maite Puig (coord.), Andratx Badia, Anna 
Llovera, Gerard Martínez i Àngels Marzo

Obra coeditada amb la Universitat de Lleida i la Càtedra Màrius 

Torres d'Estudis sobre Patrimoni Literari Català  



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.

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.  
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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.
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NOVEL·LA



 
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. 
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Pròleg de Moisès Broggi 
Preàmbul de Josep M. Forné
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