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El meu Montserrat interior
De l'espiritualitat religiosa a l'espiritualitat laica 

Jordi Vila-abadal Vilaplana

En un llenguatge planer a l’abast de tothom, l’autor exposa, 
en aquest llibre, el procés que viu des de la seva entrada a 
Montserrat fins al moment actual —són seixanta-set anys—, 
i el qual el fa passar per situacions personals dominades per 
qüestions d’importància: Déu, el mal, la natura, la llibertat, la 
societat, la sexualitat, la transcendència humana, etc. Consi-
dera que aquest viatge anímic i racional ha esdevingut per ell 
un pas de l’espiritualitat religiosa a l’espiritualitat laica. En les 
seves reflexions no s’està de posar en evidència conflictes i 
contradiccions, amb els quals s’ha vist obligat —més o menys 
ens hi veiem tots— a enfrontar-se. Amb tot, creu que podem 
sortir airosos d’aquest enfrontament i gaudir d’una pau i be-
nestar íntims que anomena el Montserrat interior. Un pròleg 
de Xavier Rubert de Ventós, lúcid, docte i compenetrat amb el 
contingut del llibre, justifica i enriqueix l’obra, i li confereix un 
notable valor afegit.

col·lecció GuiMet, 185

iSbN: 978-84-9975-413-0
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17 x 24 cm
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Biografia, Religió 

ISBN: 978-84-9975-413-0

9 788499 754130

1. Retrata una època de la història de Catalunya 

i l'interessant paper que va desenvolupar el mo-

nestir en la vida social del país.  

2. Discurs antropològic sobre religió d'un 

exmonjo, a cavall entre el relat històric, la bio-

grafia i les memòries.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Jordi Vila-Abadal i Vilaplana (Barcelona, 1926). Fou 
monjo de Montserrat durant vint-i-dos anys. És metge 
psiquiatre. Fundador de l’Associació d’Ajuda al Toxi-
còman. Ha estat sempre compromès per la llibertat 
del seu poble i la justícia social. Entre els llibres que 

ha publicat destaquen: A tu, la seva mare (1986), Per què 
es droguen els joves? (1988), El doctor Lluís Vila-Abadal i el 
seu temps (1990), La joventut: entre l’encant i el desencant 
(1993), Valors vells, nous valors (1996), L’abat d’un poble: 
Aureli M. Escarré (1998), Cartes al cel (2004), Noves cartes 
al cel (2006) i Cartes que no lliguen (2009).  
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Pròleg de Xavier Rubert de Ventós 



 
memòrieS

Indíbil i la boira 
Josep VallVerdú

A Indíbil i la boira, Josep Vallverdú parteix del fet real 
de l’anunci d’una entrevista per desplegar un rosari 
d’anècdotes, records, opinions i, fins i tot, confessions. 
Tots aquests episodis són fruit de la vida del propi autor 
i tenen com a teló de fons la vida a les comarques de 
Ponent. Configuren el testimoni d’un gran esforç cultural
personal i alhora col·lectiu dels territoris que tenen Lleida 
—la ciutat d’Indíbil— com a centre d’irradiació territorial. 
El text de Vallverdú tan aviat gira cap enfora com endins, 
conté gotes d’acidesa i d’humor, participa del llibre de 
memòries, però també de l’assaig i de la crònica. Indíbil i 
la boira va ser finalista del Premi Josep Pla l’any 1982 i va 
ser publicat per primera vegada el 1983. Al cap de trenta 
anys, el llibre manté tota la seva frescor i actualitat. El seu 
missatge és tan viu encara que l’autor, en aquesta nova 
edició, no hi ha volgut introduir cap canvi. 

col·lecció GuiMet, 186

iSbN: 978-84-9975-416-1
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Narrativa Catalana. Assaig
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1. Obra finalista del Premi Josep Pla, 1982.  

2. El present volum manté el text de la primera 
edició íntegre i sense modificacions, només el 
pròleg és nou. Sorprenentment, passats trenta 
anys, les qüestions plantejades segueixen d'ac-
tualitat.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Josep Vallverdú i Aixalà (Lleida, 1923) és un escriptor amb 
un centenar de títols publicats, tant en el camp de la nar-
rativa com en el de l’assaig. Distingit, entre d’altres, amb 
els guardons de la Crítica i el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, Vallverdú ha dut a terme també una intensa acti-
vitat com a professor i traductor. La seva obra en la definició 
i construcció de l’imaginari col·lectiu de les comarques de 
Ponent dins de la catalanitat ha influït de manera decisiva 
en escriptors i intel·lectuals. Tota la seva obra traspua un 
ferm compromís cívic i nacional.
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Com el salmó dins l'aigua 
Un viatge al·lucinant per les aigües de la vida

Jordi palou-loVerdos

En aquests moments de transició local i global vers un nou 
cosmos, la inspiració d’aquesta faula —amb el salmó com 
a centre— resulta essencialment esperançadora. Avui les 
persones i els pobles tenim al davant rellevants reptes per 
superar enmig dels ràpids... Alguns sobrepassen dues ve-
gades la seva estatura. Com diu l’autor, «...els salmons no 
es pregunten si seran capaços o no de remuntar el riu. 
Simplement ho fan.» A partir d’un relat senzill i vibrant, 
Jordi Palou-Loverdos, un reconegut mediador en conflic-
tes, coach i expert facilitador de diàlegs, ens endinsa en 
les aigües originals i ens porta a fondàries insospitades 
de l’existència. Ens col·loca davant d’un mirall la verita-
ble potència de l’ésser, enmig de l’evolució individual i 
col· lectiva. 

col·lecció lo Marraco, 277

iSbN: 978-84-9975-417-8

160 pàgs.  
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Literatura catalana

ISBN: 978-84-9975-417-8
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1. Novel·la vibrant on es fa palesa la personalitat 
de l'autor i la seva experiència en mediació de 
conflictes. Ficció plantejada com faula, amb doc-
trines sobre la vida de les persones per afrontar  
millor el seu dia a dia.   

2. Actualment l'autor és el director del Memorial 
Democràtic de Catalunya.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Jordi Palou-Loverdos, (Barcelona, 1966). Llicenciat 
en dret (UB), fa més de 20 anys que practica l’advo-
cacia i l’acompanyament sociojurídic de persones, or-
ganitzacions i col·lectius en situacions vulnerables. És 
advocat acreditat davant la Cort Penal Internacional 

(l’Haia) i un dels juristes pioners en l’aplicació del principi de 
justícia universal. És expert assessor del Pla Nacional de Valors 
impulsat per la Generalitat de Catalunya. Escriu i participa en 
diversos mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa es-
crita) d’Europa, Amèrica i Àfrica. Ha escrit diversos llibres so-
bre mediació de conflictes, drets humans i construcció de pau. 

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

9 788499 753720
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religió

Déus desconeguts
Viatge iniciàtic a les religions de l'Orient

Fèlix Martí

Un viatge a l’Orient per conèixer en directe les religions 
nascudes a l’Àsia. És un itinerari que explica les pràcti-
ques religioses que ha observat a l’Índia, Sri Lanka, Ne-
pal, Birmània, Tailàndia, Laos, Cambodja, Vietnam, Xina i 
Japó. L’autor, que s’ha deixat fascinar per unes tradicions 
espirituals i unes icones de la divinitat molt allunyades de 
les cultures occidentals, expressa impressions i opinions 
que ajuden el lector a interpretar missatges i símbols va-
luosos per a qualsevol persona. El llibre no és una guia de 
viatges però serà útil als que vulguin descobrir les contri-
bucions de les religions de l’Orient al patrimoni espiritual 
i estètic de la humanitat. Déus desconeguts ofereix un 
viatge cultural sense cap pretensió catequètica confes-
sional. Presenta de manera respectuosa tradicions espiri-
tuals que potser no coincideixen amb la pròpia del lector 
però de les quals pot rebre efectes positius.    

col·lecció Visió, 55

iSbN: 978-84-9975-425-3

184 pàgs. 
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Orient, Llibre Il·lustrat  
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1. Un llibre contra la ignorància religiosa, 
descriu amb sensibilitat il·lustrada les tradi-
cions espirituals i espera facilitar el diàleg 
interreligiós.

2. L'autor és expert en diàleg interreligiós.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Fèlix  Martí  Ambel (Barcelona, 1938) és llicenciat en filosofia 
per la UB. El 1975 és elegit president del Moviment Interna-
cional d’Intel·lectuals Catòlics Pax Romana. elegit president 
del Comitè UNESCO sobre Pluralisme Lingüístic i Educació 
Multilingüe a proposta del govern d’Islàndia. El 2001 crea 
l’organització no governamental Linguapax Internacional. 
Des de fa deu anys visita regularment les comunitats religio-
ses de l’orient des de l’Índia fins al Japó. És autor d’un llibre 
de memòries Diplomàtic sense estat (Proa 2006).
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Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

Pagès Editors. C/ Sant Salvador, 8. 25005 Lleida 
Tel.: 973 23 66 11 · Fax: 973 24 07 95

www.pageseditors.cat  ·  editorial@pageseditors.cat



 
poeSia

Me'n vaig 
Jacint sala

ME’N VAIG

(Trobes que la casa, vista de fora, no sembla habitada. No saps 
si és de fusta o de vidre; de tova o de paraules. I et fa por tru-
car. Podria haver-hi algú, i llavors ¿de què serviria haver trucat?

Són les sis del matí. La boira baixa,
a poc a poc, els graons de l’escala
en un adagio lent: com si tot fos
ineludible ja; com si del temps
en degotés una elegia muda, sense noses,
sense res més per dir, callada, exànime.
He endreçat els silencis que no he dit,
que no han trobat manera de sortir-se’n: 
i ara m’adono que el silenci té
les mides dels llençols i dels racons
on m’he amagat, des de petit; i té
les dimensions paradoxals de massa
paraules insolents que no em serveixen.

col·lecció la suda, 157

iSbN: 978-84-9975-414-7

188 pàgs.  

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 19,00 €

Poesia catalana

ISBN: 978-84-9975-414-7
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1. Una setantena de poemes agrupats en quatre 
moviments, on la prosa en primera persona hi té 
també un gran protagonisme. 

2. L'autor té una llarga trajèctoria literària. 

3. Llibreries generals de tot el territori.  
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Jacint Sala Codony (Manlleu, 1945). És llicenciat en 
Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Va ser 
membre del cercle literari Cau Faluga i ha treballat 
com a mestre de català. En gairebé tres dècades, té 
més de vint poemaris publicats, i també ha fet tra-

duccions i ha col·laborat en fragments i parts de llibres d'al-
tres autors.
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Si no et tinc
Joan-elies adell

Una autèntica crònica d’una convalescència que ens parla 
de les convalescències que sovint es viuen al llarg d’una 
vida. L’experiència amorosa en el moment que es tren-
ca —sigui amb retrets o en silenci—, al capdavall d’un 
procés de degradació que ens implica també físicament, 
amb l’alteració de les nostres funcions orgàniques tal-
ment una malaltia, és l’experiència de perdre el reconei-
xement mutu de l’un en l’altre. La ruptura aboca a la terra 
erma de l’anonimat. Adell ens ho adverteix des dels pri-
mers versos. Tot això que miro d’explicar d’una manera 
sumària —i potser no sabria fer-ho de cap més manera, 
perquè el de l’amor és un camp inacabable en i de la 
conformació humana— es va desgranant en l’obra que el 
lector té a les mans.  

col·lecció la suda, 158

iSbN: 978-84-9975-424-6

94 pàgs. 

Rústica amb solapes 

13,5 x 21 cm

PVP: 12,00 €

Poesia catalana

ISBN: 978-84-9975-424-6
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1. Una poètica plena de detalls del dia a dia que 
agafen ple significat a la llum trista d’uns versos 
de dicció clara, que de vegades es torna irònica 
amb la pròpia tristesa. 

2. Premi de Poesia Parc Taulí, 2012.  

3. Llibreries de tot el territori.   
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Joan-Elies Adell (Vinaròs, 1968). Doctor en filologia i 
Llicenciat en comunicació audiovisual per la Universitat 
de València. Ha publicat diverses obres assagístiques 
al voltant de la música i la cultura digital. A més, s'ha 
dedicat al conreu de la poesia, amb títols com Un mateix 
cel (2000), Encara una olor (2003) o Pistes Falses (2006).   
Ha rebut nombrosos premis i reconeixements literaris.  
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XV Premi de Poesia Parc Taulí, 2012 
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Peguera. L'ànima d'un poble
Ramon SoleR

La novel·la ens transporta en el món industrial 
de Peguera, a tocar de Berga. És una obra plena 
d’amors i desamors on la gent del poble no es 
podia barrejar amb la classe alta. El marxant, els 
capellans, els Ferrer, el Pelapins, les remeieres i 
tota una munió de personatges fan que l’obra 
sigui amena i ens transporti al passat. El cant 
dels ocells, les maduixes petites i vermelles, els 
renecs d’aquella gent, el grinyol de les rodes 
del tren i el silenci de la neu, fan que aquesta 
novel.la esdevingui gairebé un llibre instructiu 
per les moltes vicissituds que si poden trobar.
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novel·laFil i carbó (2a ed.)

Ramon SoleR

Dilluns de Pasqua de 1944. L'Espà, un llogaret 
del municipi de Saldes, pateix l'accident de 
mineria més important de tot el país. Trenta-
quatre homes morts. Vídues, canalla i vells res-
ten desolats allà en aquell racó del Berguedà. 
La Pepita, mare d'un fill i prenyada d'un altre, 
queda vídua, però se sent forta i valenta per 
continuar endavant. Amb el temps, aconseguirà 
fugir de la persona que fins aleshores la retenia 
en aquelles muntanyes, però el que es trobarà a 
la vall no serà precisament un camí fàcil.

Col·leCCió lo maRRaCo, 117
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història

Treball tèxtil a la Catalunya 
contemporània

montSeRRat llonCh (ed.)

Recorregut sobre el Treball tèxtil a la Catalunya 
contemporània, des d'una mirada retrospectiva i 
dinàmica que no defuig l'anàlisi de la situació ac-
tual. Es tracta d'una obra col·lectiva, que comp-
ta amb l'aportació de destacats especialistes, 
integrats en l'àmbit de la recerca universitària 
i d'altres institucions especialitzades, com Fer-
nando Balcells, Soledad Bengoechea, Enriqueta 
Camps, Muriel Casals, Carles Enrech, Víctor Fa-
bregat, Albert Garcia, Montserrat Llonch, Jordi 
Maluquer de Motes i José Fernando Mota.

Col·leCCió Guimet, 80

ISBN: 978-84-9779-197-7
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