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NOVEL·LA. CIÈNCIA-FICCIÓ

El somriure d'un eco 
JORDI GIMENO

“Aquesta ha de ser una història amb un final feliç, tot i que no 
podia començar pitjor ni durar tants anys. Una història que no-
més serà al nostre abast, de tu que ets jo, per a recordar-nos 
qui som i oblidar que hem participat en la mort d’un home. 
Però no vull ni puc avançar esdeveniments, el que importa de 
debò és l’operació i que aquestes paraules seran part de la 
cura, perquè després no sabré qui sóc i et caldrà aquesta con-
versa. ... He esmolat la memòria, he encès totes les càmeres 
de casa, i parlant amb mi mateix, amb el meu passat, et guiaré 
a les palpentes. M’han dit que parli del que vulgui, però que 
sigui recent, que la resta vindrà tot sol, empès pel pes d’un 
passat tan proper com terrible.” 
El somriure d’un eco explica el descens a l’infern de l’inspec-
tor Guiu Montal, un policia del futur adscrit a l’Ecomissaria, 
una unitat dedicada a investigar els delictes relacionats amb la 
tecnologia eco, que permet als vius interactuar amb els morts. 
Una història que planteja si, quan sigui possible, estarem dis-
posats a marxar per sempre. O si ens permetran fer-ho...

COL·LECCIÓ CIÈNCIA-FICCIÓ, 26

ISBN: 978-84-9975-396-6

268 pàgs.  

Rústica

13,5 x 21 cm

PVP: 17,00 €

Literatura catalana. 

ISBN: 978-84-9975-396-6

9 788499 753966

1. Novel·la amb molta força, amb elements 
de novel·la negra i també de ciència-ficció.  

2. L'obra va guanyar el XIV Premi de Narrativa 
de Ciència-ficció Manuel de Pedrolo, Ciutat de 
Mataró, 2012.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 753270

NOVETAT

Jordi Gimeno (Barcelona, 1970). Lector de català a la Uni-
versitat de Szeged (Hongria). Professor d’idiomes, traductor 
jurat i intèrpret, ha col·laborat en traduccions de l’hongarès 
al català. Però la professió a què ha dedicat més anys ha 
estat la de cuiner, treballant a Europa, Estats Units i l’Índia. 
Amb el suport de l’institut Ramon Llull, va engegar el pro-
jecte www.bonprofit.org, un web per a l’aprenentatge de 
la llengua, la cultura i la gastronomia catalanes. El 2004 va 
obtenir la menció especial Fòrum de les Cultures del premi 
Romà Planas Miró per Cuiner a Delhi.  

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

9 788499 750910



 
NARRATIVA FANTÀSTICA

Mapundi 
JOAN BERNÀ XIRGO

Salvatore, de 42 anys i divorciat, és un professor de geografia 
a la ciutat siciliana de Siracusa, enamorat dels mapes i de 
les boles del món, que es comunica amb Grazia, la seva 
única filla, morta d’accident a l’edat de sis anys, la qual el 
convida a complir la missió d’organitzar una assemblea 
mundial de persones, embrió d’un futur govern mundial, a 
canvi de poder realitzar el seu desig de refer la seva vida 
amb una nova dona, que li ha de donar un nou fill. Grazia 
col·labora amb el seu pare, des d’un exoplaneta, i li ofereix 
suport militar, esportiu i artístic, al mateix temps que lluita 
pels seus propis objectius... Paolo, d’onze anys, fill únic i 
tardà de Mario i Nicoletta, veïns i amics de Salvatore, pateix 
un accident que el deixa en coma, i des d’aquest estat es 
comunica amb Salvatore, ajudant-lo també, acompanyat 
per un grup secret de col·laboradors-comunicadors, en la 
formació de l’assemblea. 

COL·LECCIÓ PROSES, 754

ISBN: 978-84-9975-411-6

164 pàgs.  

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Literatura catalana

ISBN: 978-84-9975-411-6

9 788499 754116

1. Les cançons Futbolista, Himne del nostre 
club i Soggetto, verbo e predicato, formen part 
de la trama de Mapundi, juntament amb molts 
altres elements que sorprendran els lectors. 

2. Mapundi és un cant a la resurrecció personal i 
col·lectiva i a una nova oportunitat, una novel·la 
fantàstica i urbana celebrada amb una prosa na-
tural i elegant, poètica i festiva, profunda i diver-
tida, espiritual i sensual.

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

9 788479 357719

NOVETAT

Joan Bernà Xirgo (Cassà de la Selva, 1958) és nota-
ri de professió, amb col·laboracions a la revista Àpo-
ca (Butlletí català d’informació notarial). En el camp 
literari, ha escrit l’obra epistolar A l’infern de dos en 
dos (Pagès editors, 2001), en col·laboració amb el seu 

company professional Eladi Crehuet. Complementa la seva 
creativitat literària amb la composició poètico-musical. 

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com



 
CONTE INFANTIL

El Joan ha mort 
Conte i guia per acompanyar els nens i els adolescents en el dol i la comprensió de la mort

ITZIAR FERNÁNDEZ (AMB COVADONGA FERNÁNDEZ)

Tant de bo poguéssim ser capaços de parlar de la mort, preparar-nos i alhora preparar els nens abans que 
aquesta arribés. Lluny de traumatitzar-los, com fàcilment podem pensar, els donem eines per afrontar una ex- 
periència que tard o d’hora han de viure.
Com? El punt clau rau en una bona comunicació. I per comunicar hem de saber transmetre, escoltar i 
entendre l’altre. Això és el que pretenem a través d’aquest conte i de la guia que el segueix. El conte va 
adreçat a nens, i no tan nens, i explica la malaltia, la mort i el dol d’un familiar proper.
La guia, que complementa el conte, es pot llegir de dues maneres diferents: una de ràpida, per acompanyar 
si s’està de dol, o una altra de més completa que podrà ser útil per ajudar pares, familiars i educadors a 
treballar amb els nens i els adolescents sobre el tema de la mort.

COL·LECCIÓ MONOGRAFIES, 43

ISBN: 978-84-9975-374-4

88 pàgs.  

Rústica amb solapes

19 x 26 cm

PVP: 15,00 €

Literatura infantil, psicologia

ISBN: 978-84-9975-374-4

9 788499 753744

1. Conte-guia pensat per explicar la mort i el dol 
als infants i adolescents, amb indicacions i pau-
tes per a cada episodi.

2. Llibre associat als títols La Carla és la nostra 
estrella i La nostra estrella Carla, de diversa ti-
pologia però amb la mateixa finalitat didàctica.   

3. L'autora és de Lleida.

4. Llibreries generals de tot el territori. 
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9 788499 753232

NOVETAT

Itziar Fernández és psicòloga, psicoterapeuta de l’Associació Catalana de Psicoterapeutes Psicoanalítics 
(ACPP) i psicoanalista de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB). Des de sempre s’ha relacionat amb 
nens i adolescents fent diverses tasques. Al 2000 torna a Lleida i comença a treballar en l’àmbit de salut 
mental infantil principalment en trastorn mental greu. A banda de les teràpies familiars i individuals, 
incorpora els grups de pares per tal d’acompanyar-los a fer el dol del “fill malalt”.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

9 788499 753430



 
EDUCACIÓ

Classes d'història 
que passen a la història 

Anàlisi d'un projecte per a l'aprenentatge de la història 
a partir del mètode per descobriment i allò que n'ha 

quedat trenta anys després

NEUS SALLÉS

Massa sovint l’ensenyament de la història es converteix 
en una classe de dades i fets que han de ser memorit-
zats pels joves i infants. Però els continguts apresos amb 
aquests mètodes se solen oblidar cinc minuts després 
de l’examen... Hi ha alguna alternativa que sigui efectiva 
al cap dels anys? Doncs sí, i és la que us presentem en 
aquest llibre: un mètode per ensenyar història i que ajudi 
a formar en profunditat l’alumne. 

COL·LECCIÓ ESTUDIS, 142

ISBN: 978-84-9975-409-3

160 pàgs.  

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Pedagogia, Educació

ISBN: 978-84-9975-409-3

9 788499 754093

1. Obra guanyadora del XV Premi Batec a la Re-
cerca i Innovació Educatives de l'Ajuntament de 
Lleida, 2011.  

2. Recerca amb una vessant històrica que ens 
permetrà endinsar-nos en el sorgiment i l’evolu-
ció del grup i també amb una vessant de psico-
logia educativa.

3. Llibreries de tot el territori especialitzades en 
llibres d'educació. 
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Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 751290

NOVETAT

Neus Sallés i Tenas. (Barcelona, 1978) És mestra, 
pedagoga i doctora en didàctica de les ciències so-
cials per la UB. Actualment compagina la seva feina a 
l’Àrea d’Internacionalització de la Recerca a l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris (Generalitat de Cata-
lunya) amb la docència a la Universitat de Barcelona.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

9 788497 796705



 
RELIGIÓ

La Moreneta a Cuba 
Les esglésies cubanes de la 
Mare de Déu de Montserrat

JOAN M. FERRAN OLIVA

Hores d’ara només resten uns pocs catalans a Cuba, 
però encara hi ha en peu 3 edificis originalment dedi-
cats a la Mare de Déu de Montserrat. Dues esglésies i 
l'edifici de Martanzas, recentment renovat, que és una 
entitat cultural. La intenció inicial del llibre va ser referir-
se al tema del títol, però en el desenvolupament de la 
recerca va caldre analitzar també, com entorn general, 
la religiositat a Cuba. El resultat potser pot donar sor-
preses. La transculturització ha deixat com a producte 
una forta presència de religions d’origen Africà. Abans 
eren practicades de manera vergonyant i quedaven so-
lapades sota l’ombra catòlica de les imatges que adoren, 
però la seva essència és una altra. 

COL·LECCIÓ ESTUDIS, 138

ISBN: 978-84-9975-400-0

104 pàgs.  

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 14,00 €

Arquitectura religiosa

ISBN: 978-84-9975-400-0

9 788499 754000

1. Aquest assaig és en realitat una mostra de la 
religiositat dels catalans cubans, fruit d'un gran 
treball de documentació i que esdevé alhora un 
estudi històric sobre la història de les religions 
a Cuba.  

2. Inclou 24 fotografies, gràfics, fragments de 
documents originals i moltes dades.

3. Llibreries religioses de tot el territori. 
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9 788499 751115

NOVETAT

Joan M. Ferran i Oliva, (L’Havana, 1931). De petit vingué 
a Catalunya, però a tornar a Cuba arran de la Guerra Ci-
vil Espanyola. Mai no ha perdut les arrels i parla, escriu i 
sent en català. Va treballar com a economista, consultor i 
investigador econòmic en diverses institucions de Cuba. Ha 
publicat més de 32 assajos i treballs acadèmics de caràcter 
econòmic. Ha participat en més de 24 conferències científi-
ques i acadèmiques a Cuba i a l’estranger. Ha rebut 7 premis 
i mencions en diversos concursos sobre temes econòmics. 
Entre altres publicacions, destaca La Constitució Catalana 
de l’Havana (2005). 

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

9 788499 751368



 
HISTÒRIA CULTURAL

Butlletí d'informació dels Països Catalans
Guadalajara, Mèxic 1961-1976

JOSEP M. MURIÀ I ROMANÍ

Connectat amb la realitat política de Catalunya i relligat 
a les activitats dels altres catalans de la resta d’Amèrica, 
el Butlletí escampava la llengua catalana i les informaci-
ons imprescindibles en uns moments heroics. La policia del 
franquisme va voler evitar que els exemplars arribessin a 
l’interior de Catalunya. Però Josep Maria Murià no va es-
talviar esforços per salvar tots els entrebancs. Al seu costat 
tenia una colla de col·laboradors entusiastes, entre ells el 
seu fill, José Maria Murià Rouret, que amb divuit anys ja 
va començar a escriure a la revista del pare. El Butlletí va 
néixer amb quatre pàgines lligat al Centre Català de Gua-
dalajara, una institució fundada l’any 1957, que agrupava 
bona part del catalans que hi residien. Es pretenia donar 
fe de vida i disposar d’un document on llegir en català. És 
per això que als primers temps la temàtica fou majorment 
local. Podria dir-se que girava al voltant d’una secció de xa-
farderia que es titulava “Notes Casolanes”. Això anava bé 
a tothom. Més endavant s’hi publicarien refranys, poesies, 
contes, discursos fets a la casa, acudits... 

COL·LECCIÓ MONOGRAFIES, 46

ISBN: 978-84-9975-370-6

1270 pàgs. 

Tapa dura

19 x 28 cm.

PVP: 44,00 €

Història de Catalunya  

ISBN: 978-84-9975-370-6

9 788499 753706

1. Recopilació dels 180 números de la revista ín-
tegres, publicats entre 1961 i 1976.

2. De gran interès cultural, històric i literari, per 
la gran diversitat d'articles, textos i imatges que 
recull.

3. Lliberies generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de l'autor: 

NOVETAT

Josep M. Murià i Romaní (Barcelona, 1907- Mèxic 1999). Vis-
qué a Mèxic des de 1940, on hi arribà fugint del franquisme. 
Compromès políticament amb l'independentisme i escriptor 
de vocació, va treballar com a periodista, professor i llibreter, 
entre altres, però sempre vinculat a la difusió de la cultura 
catalana. Va escriure també la novel·la Contes d'un que se'n 
va (1999) o Vivències d'un separatista (1985).

9 788479 355876

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com
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FILOSOFIA

Comprendre'ns a nosaltres mateixos
JIDDU KRISHNAMURTI

“¿Per què vivim en aquesta sensació de dualitat, opo-
sant-nos i enfrontant-nos els uns als altres en tots els nivells 
de l’existència, generant conflictes i guerres? ¿És possible 
que vostè i jo visquem una vida en què aquesta dualitat 
desaparegui completament, no només verbalment sinó 
també en les capes i racons més profunds de la nostra 
ment? Si això no és possible, llavors continuarem en guer-
ra els uns contra els altres, vostè amb les seves opinions, 
creences, dogmes i conclusions particulars, i jo amb els 
meus, de manera que mai no es produirà un contacte o 
una comunicació vertadera.” Així comença la primera de 
les xerrades i diàlegs públics que Jiddu Krishnamurti va fer 
durant el primer any d’existència de l’Escola de Brockwo-
ord Park (1979), a Gran Bretanya, i davant d’un gran nom-
bre de persones. 

COL·LECCIÓ ESPIRITUALITATS, 15

ISBN: 978-84-9975-410-9

144 pàgs. 

Rústica amb solapes 

13,5 x 21 cm

PVP: 14,00 €

Religió, Espiritualitat

ISBN: 978-84-9975-410-9

9 788499 754109

1. Krishnamurti estableix les grans línies del seu 
pensament al voltant de l’educació de les perso-
nes i de la societat. 

2. Publicació per primera vegada en forma de 
llibre d'unes xerrades que van tenir lloc el 1999, 
així com un diàleg al voltant de la filosofia de 
Krishnamurti també inèdit fins ara.  

3. Llibreries de tot el territori.   
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Altres títols de la col·lecció: 

NOVETAT

Jiddu Krishnamurti va néixer a l’Índia el 1897. Durant la
seva llarga vida va donar conferències per tot el món. Està 
considerat un dels filòsofs i educadors més prestigiosos 
de la nostra època. D’acord amb les seves paraules, 
la veritat és una cosa que cadascú ha de descobrir 
personalment, sense dependre de cap poder espiritual, 
religió o guru. L’any 1986 va morir a Califòrnia (els Estats 
Units d’Amèrica) deixant un extens llegat de textos, 
conferències i diàlegs que defugen qualsevol principi 
d’autoritat, de proselitisme o d’imitació.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com



 
SOCIOLOGIA

Revolucions Noviolentes
Resistència civil al final del segle XX

SHARON ERICKSON NEPSTAD

Sharon Erickson examina sis tipus de mobilitzacions polí-
tiques noviolentes del darrer terç del segle XX, orientades 
a transformar democràticament règims autoritaris (d’ins-
piració comunista, dictadures militars o autocràcies basa-
des en el poder d’un líder carismàtic). En estudiar la me-
todologia i l’eficàcia dels moviments polítics noviolents, 
Erickson ha analitzat tant les dinàmiques i les estratègies 
dels moviments noviolents com les reaccions dels règims 
dictatorials en el seu intent de contrarestar les insurgèn-
cies noviolentes. L’autora forma part d’una nova genera-
ció d’investigadors que intenten comprendre les diverses 
implicacions de les mobilitzacions noviolentes i la seva 
importància per tal de fer possibles canvis polítics a les 
nostres societats contemporànies.

COL·LECCIÓ NOVIOLÈNCIA I LLUITA PER LA PAU,  6

ISBN: 978-84-9975-412-3

254 pàgs. 

Rústica amb solapes 

14 x 21,5 cm

PVP: 18,00 €

Actualitat, Sociologia

ISBN: 978-84-9975-412-3

9 788499 754123

1. La col·lecció “Noviolència i lluita per la pau” 
vol posar a disposició de la societat, de l’acadè-
mia i de les administracions instruments de re-
flexió i d’acció que mostrin que la noviolència és 
desitjable, viable i eficaç. 

2. Anàlisi exhaustiu de les principals revoltes no-
violentes contra règims socialistes, militars i dic-
tadors d'arreu del món. 

3. Llibreries generals de tot el territori.  
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Altres títols de la col·lecció: 

NOVETAT

9 788499 752600 9 788499 750460

Sharon Erickson Nepstad és professora de Sociologia a 
la Universitat de Nuevo México. Les seves àrees de recerca 
són els moviments socials, els estudis sobre noviolència 
i resistència civil i la sociologia de les religions. Entre les 
seves publicacions es troba el llibre Religion and War 
Resistance in the Plowshares Movement, premiat l’any 
2009 per la secció sobre pau de l’Acadèmia Americana 
de Sociologia. Actualment estudia la noviolència a les 
revoltes de la primavera àrab.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

9 788499 751771



 
MEDICINA ALTERNATIVA

Rami Remeis contra la crisi 
Millorar la salut, aconseguir la felicitat i fer 

front a les crisis personals i econòmiques amb 
l'ajut de plantes i complements

ALBERT RAMI ROMEU

Rami Remeis contra la crisi presenta vivències i crisis de per-
sones que amb una forta motivació han aconseguit sortir-se 
de tot, o gairebé de tot. El seu primer consell no deixa cap 
dubte: “Cuideu l’alimentació! Que sigui com més sana millor, 
un pes important d’aliments crus i vegetals. No oblideu els 
minerals, les herbes i l’aplicació d’argila curativa a la zona 
del pit. Però, sobretot, tingueu clar que voleu curar-vos. El 
que realment cura és la persona amb la seva determinació de 
voler la curació. El terapeuta només pot encertar al màxim el 
tractament o remei, ja que el cos es cura tot sol quan té tot 
el vent a favor.”  
Rami Remeis ofereix solució a partir de l’alimentació i les her-
bes medicinals a problemes com: l’alcohol, el tabac, la sexu-
alitat o les crisis d’ansietat, la menopausa, la falta de felicitat, 
també parla dels aliments compatibles, l’autoestima, la feina, 
el mal d’amor, o com afrontar la crisi econòmica.
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1. L'autor fa més de 40 anys que va començar a 
estendre els seus coneixements a nivell personal 
i ha donat més de 400 conferències. 

2. Inclou consells i remeis per fer front a temes 
econòmiques, de salut, de parella, familiars...

3. L'autor és de Lleida i té botigues de venda 
dels seus productes a Lleida i Barcelona.

4. Llibreries generals, sobre tot de Lleida i Bar-
celona. 
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