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HISTÒRIA

La riuada de Franco
Pugnes polítiques, propaganda i corrupció en el context de 

les inundacions del Vallès (1962) 
FERRAN SALES AIGE I LLUÍS SALES FAVÀ

La riuada del Vallès de la tardor del 1962 deixà un saldo de 
més de sis-cents morts, centenars de cases i fàbriques destruï-
des i milers de damnificats. El règim convertí aquesta tragèdia 
en una campanya de propaganda a favor del cap d’Estat, el 
Caudillo Francisco Franco. Alguns sectors de l’oposició de-
tectaren la manipulació franquista, però un dels pocs a com-
batre-la fou Josep Tarradellas. El president de la Generalitat, 
capitanejant els exiliats polítics, desafià el franquisme amb la 
promoció de col·lectes. En aquesta operació, comptà amb la 
col·laboració dels monjos de Montserrat. Aquesta fou una de 
les maniobres més ambicioses dutes a terme per la Genera-
litat a l’interior de Catalunya des del final de la Guerra Civil.

COL·LECCIÓ GUIMET, 170

ISBN: 978-84-9975-271-6

264 pàgs. 

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 19,00 €

Història local

ISBN: 978-84-9975-271-6

9 788499 752716

1. Crònica de la riuada del 1962 al Barcelonès i la 
successió de fets que desencadenà, fent especial aten-
ció al moviment popular i veïnal que tingué lloc. In-
clou fotografies i documents originals.  

2. Ferran Sales té una llarga trajectòria com a periodis-
ta en els principals mitjans de comunicació del país. 

3. Llibreries de tot el territori, especialment del Barce-
lonès i Vallès, on van tenir lloc els fets. 
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NOVETAT

Ferran Sales Aige (Lleida, 1946). Periodista. Ha treballat durant 
més de 45 anys en diverses publicacions, entre les quals el Dia-
rio de Barcelona, Mundo Diario, Tele Exprés, Avui, El Periódico 
i El País, on s’hi estigué 28 anys i on fou membre fundador de 
l’equip d’investigació, i corresponsal al Magreb i a l’Orient 

Mitjà. L’any 1994 rebé el premi Cirilio Rodríguez al millor corresponsal 
de l’any pel seu treball sobre la Guerra Civil a Algèria.

Lluís Sales i Favà (Barcelona, 1982). Llicenciat en Història per 
la Universitat de Girona (UdG). L’any 2008 va obtenir el Diplo-
ma d’Estudis Avançats amb el Treball de Recerca. Actualment 
treballa en la seva tesi doctoral sobre la societat baixmedieval. 
Darrerament ha obtingut la Beca d’Investigació en Ciències 

Socials i Humanes del Patronat Francesc Eiximenis (Diputació de Girona).  



 
HISTÒRIA

El pas dels Pirineus
Les rutes d'evasió cap a Andorra i l'aventura de sant 
Josepmaria Escrivà de Balaguer a la tardor de 1937 

JORDI PIFERRER

Jordi Piferrer ha estat investigant, al llarg de deu anys, nom-
broses expedicions d'evasió a través dels Pirineus durant la 
Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial. De totes 
les expedicions estudiades, n'ha elegit setze que avui posem 
al teu abast, i de les quals onze són inèdites. Ha dividit el 
llibre en dues parts: la primera, analitza a bastament l'expe-
dició de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, a la tardor de 
1937, adjuntant una gran profusió de documents no publi-
cats fins ara. A la segona part s'expliquen quinze expedicions 
amb un seguit d'experiències viscudes a les rutes d'evasió 
més freqüents per anar de Barcelona a Andorra: les rutes del 
Segre i del Llobregat. 

COL·LECCIÓ GUIMET, 168

ISBN: 978-84-9975-262-4

328 pàgs. 

Rústica amb solapes

17 x 24 cm.

PVP: 24,00 €

Història local, Guerra Civil

ISBN: 978-84-9975-262-4

9 788499 752624

1. L'autor ha caminat a bastament per les muntanyes 
del Pirineu, en especial de Catalunya, Andorra i Aragó, 
la qual cosa li ha permès tenir un profund coneixe-
ment de les rutes d'evasió que tracta en aquest llibre.

2. És vicepresident de l'Associació d'Amics del Camí 
de Pallerols de Rialb a Andorra, associació que ha re-
cuperat el camí d'evasió que transità sant Josepmaria 
Escrivà de Balaguer l'any 1937.

3. Llibreries generals, especialment de la província 
de Lleida.
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NOVETAT

Jordi Piferrer i Deu (Vilassar de Dalt, 1942). És enginyer indus-
trial i ha dedicat la seva activitat professional al camp de les 
cimentacions especials i en treballs del subsòl. Relacionat amb 
aquesta temàtica ha publicat: Camí d'Andorra (Editorial Albada, 
Terrassa, 2004) i Andorra, terra d'acollida (Andorra, 2007), en 

col·laboració amb Alfred Llahí. Ha donat nombroses conferències sobre 
camins d'evasió a través dels Pirineus i ha participat com a ponent en 
diferents jornades de Camins de Llibertat a través dels Pirineus.

Inclou mapes i més de 70 fotografies 



 
LINGÜÍSTICA

Eugeni Casanova (Lleida, 1958) és llicenciat en ciències de la 
informació i en filosofia. Ha treballat en alguns dels principals 
mitjans del país en premsa, ràdio i televisió. Ha publicat llibres 
de recerca periodística, viatges, etnografia, natura o geografia 
lingüística. En aquesta mateixa editorial: Viatge a les entranyes 

de la llengua. De la riquesa a l'agonia del català, El complot. La trama 
de la segregació del bisbat de Lleida i el litigi de les obres d'art i L'´ós del 
Pirineu. Crònica d'un extermini.

Els parlars del Pirineu
Un viatge lingüístic per totes les valls del sud de la serralada 

EUGENI CASANOVA

Als cims del Pirineu s'encastellen trets lingüístics que no per-
viuen enlloc més. Els estudiosos havien recorregut la serralada 
per descriure'n la flora, la fauna, l'arquitectura..., però ningú 
havia tractat els parlars de totes les valls com un continu. Així, 
aquest llibre revel·la que al cap de Creus, el cadaquesenc manté 
la relíquia de l'article salat, i el català central es barreja amb el 
rossellonès, fins que al Baridà es converteix en nord-occidental, 
que el pallarès i el ribagorçà atansen al benasquès, que és mei-
tat català i meitat aragonès. A Gistau comença aquesta llengua 
neollatina, conservada ja només per uns pocs parlants, a Bielsa, 
a Panticosa, a Echo i a Ansó. Roncal inicia l'atàvic món basc, 
però l'última parlant parlant del que era el dialecte més antic 
d'Europa hi va morir el 1991, i a la vall següent, la de Salazar, hi 
queda un únic euskaldun. A la vall d'Erro la llengua es conserva 
només en un caseriu, Ureta, i a la d'Esteribar, tan sols al poblet 
d'Iragi. 

COL·LECCIÓ GUIMET, 167

ISBN: 978-84-9975-263-1

216 pàgs. 

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Sociolingüística

ISBN: 978-84-9975-263-1

9 788499 752631

1. Estudi lingüístic que inclou poblacions pirinen-
ques des de la costa Brava fins a Irun, al País Basc.  

2. Es pot considerar un llibre de viatges que d es-
criu els mots i la toponímia de tots els pobles visis-
tats, amb el recull de la informació dels testimonis.

3. Llibreries de muntanya i generals.  
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9 788497 790109 9 788479 354053



 
DIETARI

Però plou poc
JOSEP VALLVERDÚ

De vegades considerem que s’ha fet algún progrès, però 
que no és prou convincent. Ho podem expressar de mane-
ra més o menys semblant a quan parlem de la meteorolo-
gia i trobem sempre que plou d’una manera anàrquica (“o 
plou poc o plou massa”, segons Raimon), però quasi sempre 
ens quedem pobres de líquid. Plou, però no cau mai tot allò 
que hauria de caure. I aquesta constatació meteorològica la 
transposem, com una transparència fotogràfica, a la nostra 
situació nacional, política, social i cultural”. Així situa l’autor 
el projecte d’aquest dietari d'anotacions creuades: un fet del 
dia a la vora d’un record d’un altre dia. El resultat és un mo-
saic diàfan i clarivident. 

COL·LECCIÓ GUIMET, 166

ISBN: 978-84-9975-265-5

152 pàgs. 

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

Dietari, Actualitat

ISBN: 978-84-9975-265-5

9 788499 752655

1. Dietari personal de l'autor escrit el 2011, narrat 
en primera persona. El nexe en comú és el pas del 
temps i reflexiona sobre una gran varietat de temes 
i personatges de l'actualitat que ens envolta. 

2. L'autor ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes 2012. 

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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NOVETAT

Josep Vallverdú (Lleida, 1923). És autor d’una obra extensa i 
variada, d’un centenar de títols, amb especial incidència en dos 
camps: el de narrativa juvenil i el de dietari i assaig, a banda 
d’una llarga activitat traductora. Premiat dins i fora del país, 
destaquen entre els guardons aconseguits diversos premis de 

la Crítica i el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.



 
BIOGRAFIA

Zeneida Sardà. Metge i  filòloga francesa. Ensenya literatura 
a través del seu mètode “La Lectura Vertical” <www.lectura-
vertical.com>. Ha publicat una dotzena de llibres, entre els 
quals cal destacar Adéu Nereo, Premi La Xarxa (1982), Dafnis 
i Maia, finalista Joaquim Ruyra (1984) o Manuel Capdevila. 

El goig de realitzar el propi destí (2008). És col·laboradora habitual 
de la revista Serra d’Or.

Francesc Macià en la intimitat
El President vist per la seva filla Maria 

ZENEIDA SARDÀ

Des de les seves llargues estades a la finca familiar de Vall-
manya (Alcarràs, el Segrià) fins als neguits de l’alta política 
com a president de la Generalitat, passant per l'empreso-
nament a La Santé de París o l'entrada clandestina a l'Ar-
gentina en un petit bot, la trajectòria de Francesc Macià fou 
intensa, dinàmica i arriscada. El llibre que teniu a les mans 
reconstrueix, a través de la veu de la filla del President, Ma-
ria Macià, les anècdotes familiars de la seva vida. La visió 
de la filla, tot i ser subjectiva, ens acosta als replecs més 
desconeguts d’un personatge fascinant de la història de Ca-
talunya. 

COL·LECCIÓ GUIMET, 164

ISBN: 978-84-9975-259-4

156 pàgs. 

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Biografia, Història

ISBN: 978-84-9975-259-4

9 788499 752594

1. Obra amb informació de la vida més familiar de 
Francesc Macià, segons paraules de la seva pròpia 
filla i redactat en primera persona. 

2. Permet al lector descobrir molts fets polítics i 
històrics des d'una vessant personal i humana fins 
ara desconeguda.

3. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

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 

Altres títols de l'autora: 

9 788499 751337 9 788497 797108



 
HISTÒRIA

Entre valls plenes de música
Memòries del baster i acordionista de Toralla 

JOSEP M. TARRAT

Entre valls plenes de música és la crònica d’unes formes de 
vida pròpies del Pirineu des de principis del segle XX fins als 
anys seixanta. Tot plegat vist per un home que hi va néixer 
i hi va treballar. El llibre descriu l’organització familiar i so-
cial d’abans de la guerra, una mirada passatgera per aquest 
conflicte i, sobretot, el despertar alegre que va seguir a la 
postguerra. Hi trobareu els paisatges, les seves gents, les tra-
dicions, els oficis perduts, i, també, la música tradicional que 
tant ha encisat darrerament a propis i estranys, especialment 
de la Conca de Tremp, la Vall Fosca i la conca del riu Bugia, 
territoris que va resseguir a peu als anys cinquanta i que eren 
encara plens de pagesos i pastors tan aficionats a la música 
com el propi autor. 

COL·LECCIÓ GUIMET, 169

ISBN: 978-84-9975-264-8

192 pàgs. + 16 pàgs. fotos b/n

Rústica

13,5 x 21 cm

PVP: 18,00 €

Història local

ISBN: 978-84-9975-264-8

9 788499 752648

1. L'autor ha escrit aquest llibre amb l’objectiu que 
quedin en la memòria col·lectiva episodis, fets i ro-
manços d’una època ja passada. 

2. Aporta informació sobre la família de l'autor, so-
bre la història del poble de Toralla i altres indrets del 
Pirineu, sobre l'ofici de baster i també inclou un petit 
cançoner.

3. Llibreries de Lleida i del Pirineu. 
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NOVETAT

Josep Maria Tarrat i Jordana (Toralla, Pallars Jussà, 1932) és 
el darrer baster que hi va haver al Pirineu català occidental. A 
principis dels anys seixanta aquest ofici va desaparèixer i va 
haver de posar-se a treballar a la central hidroelèctrica de Talarn. 
Gran aficionat a la música i notable acordionista, va dedicar-se 

en el seu temps lliure a recollir cançons antigues d’aquells indrets, aprofi 
tant que coneixia personalment gent que encara les recordava. 



 
NOVEL·LA

El llibre del llamp
QUIM GARCIA ALBERO

L’any 1230, mentre s’aixeca la majestuosa catedral de Lleida,
arriben a la vila el ballester Galceran de Chia, executor dels
funestos desitjos del rei Jaume I, i el metge jueu Leví Ben 
Yehiel, expulsat del call de Toledo. Aviat es veuran immersos
en la trama dels assassinats d’unes nenes jueves, raptades de
la Cuirassa, el barri hebreu de la ciutat. Amb l’ajut de l’ancià
Ramon de Larida, intentaran esbrinar la identitat del botxí i 
el perquè d’uns actes que semblen regits pels secrets de la 
càbala i de l’alquímia. Una apassionant novel·la d’acció que
ens descobreix el món de les aljames jueves a l’Edat Mitjana. 

COL·LECCIÓ LO MARRACO, 263

ISBN: 978-84-9975-267-9

336 pàgs. 

Rústica

15 x 24 cm.

PVP: 20,00 €

Literatura catalana

ISBN: 978-84-9975-267-9

9 788499 752679

1. Thriller històric ple d'acció, amb trames de gran 
intensitat i violència, situat a l'Edat Mitjana.

2. Novel·la apta per a tots els públics.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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NOVETAT

Quim Garcia Albero. Lleida, 1966. Professor de Llengua i 
literatura, és coautor de la novel·la policíaca La Virgen de los 
Sicarios (2005) i autor de les novel·les històriques El Caballero 
Insomne (2008) i El mur d’Indíbil (2009). Com a cantautor, 
amb el nom artístic “Conde Boira”, ha editat quatre treballs 
discogràfics: l’homònim Conde Boira, Novia de calendario, La 
memoria de los dedos i Inviernos del lobo estepario.



 
NOVEL·LA

Era casa jos eth sable 
JOAQUIM CARBÓ

Era casa jos eth sable, que siguec era prumèra novèlla de Jo-
aquim Carbó, vos permeterà viatjar ath costat deth sòn prota-
gonista entath còr d'Africa e calar-vos literauments dejós deth 
sable, enquiàs entralhes d'ua organizacion secreta dedicada 
a ahèrs mauaunèsti e comandada per un personatge sense 
escrupules. En tèrres africanes, es personatges d'aguest libre 
descorbiràn era valor dera amistat, passaràn perilhs, viueràn 
dejós de tèrra e riscaràn era pèth en ua hujuda a vida o mòrt. 
Ua aventura apassionanta qu'a fascinat a milèrs de lectors 
joeni enes sòns quaranta sies ans d'existéncia. 

COL·LECCIÓ GARONA CLASSICS, 6

ISBN: 978-84-9975-261-7

188 pàgs. 

Rústica

13,5 x 21 cm.

PVP: 16,00 €

Literatura aranesa 

ISBN: 978-84-9975-261-7

9 788499 752617

1.Traducció a l'aranès de la primera novel·la de 
Joaquim Carbó. 

2. Novel·la d'aventures que transcorre a l'Àfrica. 

3. Lliberies de la Val d'Aran. 
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NOVETAT

Traducció del català de Xavi Gutiérrez

Joaquim Carbó (Caldes de Malavella, 1932) ei, damb ua 
nauantea longa de libres publicadi, un des escrivans catalans 
mès prolifics e un des mès liejudi. Fondador dera revista Cavall 
Fort, a dedicat part dera sua vida a escríuer entara joenessa. 
Damb títols coma: Solucions provisionals, I tu, què hi fas 

aquí?, La casa sobre el gel o Interfase amb mosca, a guanhat prèmis tan 
prestigiosi coma eth Víctor Català, eth Josep M. Folch i Torres, eth Joaquim 
Ruyra de narrativa juvenila e eth Crítica Serra d'Or, ath delà deth prèmi 
Trajectòria dera Setmana del Llibre en Català en 2011..



 
ASSAIG

Noviolència
Història d'una idea perillosa 

MARK KURLANSKY

"La primera pista, lliçó número u de la història humana 
sobre el tema de la noviolència, és que no hi ha cap terme 
per designar-la". El llibre de Mark Kurlansky ens mostra, 
però, que sempre hi ha hagut persones que l'han practi-
cat. Han estat poques i sovint perseguides per tal com els 
estats les han considerades perilloses. La noviolència és 
una de les poques idees revolucionàries de debò, una idea 
que aspira a canviar del tot la naturalesa de la societat, 
una amenaça per a l'ordre establert. Kurlansky fa un repàs 
audaç, concís i original de la noviolència en la història 
humana oferint, al final del llibre, vint-i-cinc lliçons sobre 
la naturalesa, el significat, les implicacions i el potencial 
de la noviolència.  

COL·LECCIÓ NOVIOLÈNCIA I LLUITA PER LA PAU, 5

ISBN: 978-84-9975-260-0

184 pàgs. 

Rústica amb solapes

14 x 21,5 cm

PVP: 16,00 €

Actualitat, Sociologia

ISBN: 978-84-9975-260-0
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1. Llibre per a fomentar la reflexió que la noviolèn-
cia és possible en forma de 25 lliçons. 

2. Obra d'interès global, nom només per als so-
ciòlegs, sinó per als lectors en general. 

3. Llibreries generals de tot el territori.  
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Prefaci de Sa Santedat el Dalai Lama

Després de graduar-se en arts i refusar servir a l'exèrcit dels Estats 
Units, Mark Kurlansky va realitzar tota mena de feines: autor teatral, 
estibador del port, xef de pastisseria, etc. Entre els anys 1976 i 1991 
va ser corresponsal a l'estranger per a diversos diaris, entre ells The 
International Herald Tribune. En els seus nombrosos articles, cursos 
i conferències ha tractat temes com la història de l'alimentació, 
l'escriptura, el medi ambient i la noviolència. L'any 2007 va ser 
guardonat amb el Dayton Literary Peace Prize for Nonviolence per 
aquest llibre.



 
POESIA

Eduard Escoffet (Barcelona, 1979) és un dels repre-
sentants de la jove generació de poetes catalans. 
Amb influències que van des de la literatura me-
dieval i de vanguàrdia al textualisme i l'art sonor, el 
seu treball abasta diverses formes de poesia: el so, 

la poesia visual i textual i la interpretació. Ha organitzat im-
portants esdeveniments d'acció de la poesia a Espanya com 
Proposta (Barcelona, 2000-2004) i ha actuat a diversos països 
arreu del món. És co-fundador de Proyectos poéticos sin título.

Gaire
EDUARD ESCOFFET

"[al caminant]
volgudament fidel als inicis, tots els inicis, totes les incon-
sistències, he fet un llibre que parla amb els llibres i he fet 
un llibre que em comença fa més de deu anys. i he fet un 
llibre que vol ser un llibre i no una transcripció. disculpeu 
els excessos: els excessos d'entrar de bell nou i a fons, i els 
d'entendre un passat. també els excessos de parlar massa, 
en un llibre, amb molts altres llibres i amb molts marges. 
camí fressat, al capdavall, de la recta al cercle". 

l'autor

1. Poemari que inclou versos d'estructura i temàtica-
molt diversa.

2. L'autor és conegut a Barcelona.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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LLIBRE IL·LUSTRAT

Mag Lari. La màgia de fer Màgia
ENRIC LUCENA

Us heu preguntat alguna vegada que passa darrera d’un espectacle de màgia? Què s’hi veu? I què no s’hi veu? 
Teniu a les vostres mans un llibre únic. El Mag Lari ha deixat entrar darrera de l’escenari una persona aliena al 
seu espectacle perquè fes totes les fotos que volgués. Mai una càmera fotogràfica havia entrat fins a la cuina d’un 
espectacle de màgia d’aquestes dimensions amb total llibertat. Aquí teniu el resultat. Secrets que l’Enric Lucena us 
explica i sobretot, secrets que us ensenya amb un seguit d’imatges imprescindibles i mai vistes. Són l’altra cara de 
l’iceberg de la màgia. Us hi atreviu?

1. El Mag Lari és un personatge molt mediàtic, amb 
presència continua als mitjans de comunicació, com 
TV3, Catalunya Ràdio, Telecinco o 8TV.

2. Acutalment està de gira amb Splenda, el seu darrer 
espectacle, amb més de 1.000 espectadors diaris.

3. La màgia del Magi Lari és innovadora i trencadora. 
Del seu primer llibre, Els Secrets del Mag Lari, se n'han 
venut més de 10.000 exemplars. 

4. Llibreries generals de tot el territori. 
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Enric Lucena Ibarzábal (1974) és llicenciat en Historia de l’art. Ha treballat com a guionista a programes de 
televisió com Homozapping (Antena 3), Vides de pel·lícula, o A pèl Tour ( TV3). Com a presentador de Televisió 
l’hem pogut veure a 8tv a Envasat al 8, o a Localia TV a 52. Actualment dirigeix i presenta El Visitant i El Concurs 
a Catalunya Ràdio. També forma part de l’equip de El Matí de Catalunya Ràdio des de 2009. Com a fotògraf ha 
publicat fins ara a revistes com Pantalla Semanal o Barça. 
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Inclou més de 120 fotografies del making-of de l'espectacle Splenda
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ARTS ESCÈNIQUES

Els secrets del Mag Lari
MONTSE LARI (TEXTOS) I ÒSCAR FERNÀNDEZ 

(IL·LUSTRACIONS)

Un secret: el Mag Lari es va convertir en mag gràcies a un 
llibre que va caure a les seves mans un dia de Sant Jordi. 
De llavors ençà ha après molt i ara li toca a ell treure'n un 
del seu barret per a tots els infants que s'han convertit en 
els seus admiradors més fidels. Tots els seus secrets i els 
jocs de mans més divertits posats a l'abast de tothom, per 
acostar la màgia a tota la família, sense complicacions ni 
impossibles. I és que, en el fons, la màgia no té cap secret. 
Que quedi entre nosaltres.

- Conté una trentena de jocs de mans amb dibuixos ex-
plicatius.

- Dibuixos a color amb els moviments de cada joc de 
mans.

- Explicacions generals sobre com fer una sessió d'il-
lusionisme.

Mag Lari (Josep Maria Lari, Barcelona 1973) va iniciar-se a la 
màgia professional l’any 1994, arran del seu debut al Llantiol 
de Barcelona. Llicenciat en filologia catalana no dubta a 
dedicar els seus esforços a consolidar una nova manera de 
fer màgia, en què la presentació és l’element clau de l’èxit. 
Dos premis marquen la seva trajectòria: l’any 1995 acon-
segueix el primer premi nacional de màgia còmica, la qual 
cosa el porta a actuar a França, Suïssa, Portugal i Japó, i l’any 
2002 guanya el premi al millor espectacle de sala de la Fira 
de Teatre al Carrer de Tàrrega amb l’espectacle Estrelles de la 
Màgia. Conegut pels seus espectacles i aparicions televisives, 
en aquest llibre Michael Jackson és l’il.lusionista i el Mag Lari 
l’il.lusionat.
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HISTÒRIA

Maleïda terbolina
Des dels Pirineus a la terra plana

JOSEP MITJANA BERDIÉ

La terbolina, el vent gelat que bufa en dies i nits de ne-
vada, 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 conflueixen 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 pertinen-
ça 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 tradi-
cionals 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. 
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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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