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ASSAIG

La guerra des del despatx oval
Com els presidents nord-americans 

justifiquen l'acció bèlica en el seu discurs 
PERE FRANCH

L’1 de maig de 2003, a bord del portaavions Abraham Lin-
coln ancorat a San Diego i sota una pancarta on es llegia 
“Mission accomplished”, George W. Bush deia als soldats 
nord-americans que acabaven de tornar de l’Iraq: “en 
aquesta batalla hem lluitat per la llibertat i per la pau al 
món; gràcies a vosaltres, la nostra nació és més segura.” 
Aquest llibre repassa com els presidents nord-americans 
han explicat la guerra al llarg de la història, amb una inci-
dència especial en el conflicte del Vietnam i en la guerra 
contra el terror. S’hi estudia com el poder pretén fer ac-
ceptable la guerra a l’opinió pública, i per això es parla 
també de persuasió, retòrica, lingüística, comunicació po-
lítica, argumentació i anàlisi del discurs, fent un recorregut 
pels mecanismes que permeten construir significats, en un 
procés en el qual té un paper fonamental la televisió amb 
la seva gran capacitat de seducció, que no de convicció. 

COL·LECCIÓ ARGENT VIU, 123

ISBN: 978-84-9975-509-0

222 pàgs.  

Rústica

16 x 22 cm

PVP: 18,00 €

Política 

ISBN: 978-84-9975-509-0

9 788499 755090

1. Obra guanyadora del Premi d'assaig Josep 
Vallverdú 2013. 

2. L'autor va ser corresponsal del diari Avui als 
Estats Units. És de Manlleu però viu a Arenys de 
Munt.

3. Llibreries generals de tot el territori.
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NOVETAT

Pere Franch (Manlleu, 1960) és doctor per la Universitat Ra-
mon Llull, on fa classes de Periodisme i Relacions Internacio-
nals. Com a periodista ha treballat en ràdio per als programes 
de Josep Cuní i de Sílvia Cóppulo, i en premsa per a El 9 Nou, 
El Observador de la Actualidad i el diari Avui. Ha col·laborat 
esporàdicament amb el diari Ara i El Temps i ha fet traducci-
ons. A Arenys de Munt va codirigir la revista cultural TH.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

9 788497 7999359 788497 796910



 
SOCIOLOGIA

La relació interpersonal 
en la societat xarxa

JOSEP CUNÍ, SALVADOR GINER I FRANCESC TORRALBA

Hi ha dos mots que caracteritzen l’hora present: la incertesa
i la xarxa. La incertesa és una categoria que defineix nítida-
ment la situació en la qual vivim. Es refereix a la manca de 
seguretats, a la falta de fonaments, al caràcter inestable i 
efímer de tot allò que s’esdevé. Fa la impressió que no hi ha 
res sòlid, que tot el que, fins fa poc, semblava fix i perma-
nent, esdevé líquid, s’està dissolent o evaporant. L’objectiu 
d’aquest petit llibre que tinc el goig de presentar és una re-
flexió sobre els canvis i mutacions que han tingut lloc en el 
camp de la comunicació de masses i els seus efectes en la 
vida quotidiana de les persones. Seria un error sucumbir a 
la ingenuïtat i no entreveure els aspectes foscos de la xarxa; 
però també seria insensat no adonar-se de tot el munt de 
possibilitats que s’obren amb la nova forma de vida.

COL·LECCIÓ ARGENT VIU, 124

ISBN: 978-84-9975-491-8

80 pàgs. 

Rústica 

13,5 x 21 cm

PVP: 12,00 €
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Josep Cuní Llaudet (Tiana, 1953), periodista. Va iniciar la seva 
carrera professional a la ràdio. Ha exercit també de professor a 
la Universitat Pompeu Fabra. Després de treballar en emissores 
com Catalunya Ràdio, Ona Catalana o COMRàdio, s’incorporà a 
la televisió. Ha rebut, entre altres premis, el Premi Ondas (en cinc 
ocasions) o el Premi Micrófono de Oro (2009). 
Salvador Giner de San Julián (Barcelona, 1934) és sociòleg. És 
doctor per la Universitat de Chicago i té estudis de postgrau a 
la Universitat de Colònia. L’any 1989 va obtenir la càtedra de So-
ciologia per la UB (1989-2004). Ha estat director i redactor de 
diverses revistes internacionals. Membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans. 
Francesc Torralba Roselló (Barcelona, 1967) va estudiar filosofia 
a la Universitat de Barcelona i teologia a la Facultat de Teologia 
de Catalunya. Posteriorment va ampliar els seus estudis a la Uni-
versitat de Copenhaguen, per escriure la seva tesi (1992) sobre 
el pensador Sören Kierkegaard. També és llicenciat en teologia 
(1993) amb un treball sobre la cristologia de Kierkegaard.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

1. Josep Cuní reflexiona sobre llums i ombres de 
la comunicació de masses; Salvador Giner so-
bre la relació interpersonal en la societat digital; 
i Francesc Torralba sobre la recerca de sentit a 
l'oceà telemàtic.

2. És el volum IX de la Càtedra de Pensament 
Cristià del Bisbat d'Urgell. 

3. Llibreries generals de tot el territori.     

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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9 788499 752433 9 788497 799706 9 788497 797771



 
història

Dietaris de l'exili
Al camp de Sant Cebrià i a París 

amb els presidents Irla i Tarradellas
Víctor torres

Dietaris de l’exili aplega dos diaris que Víctor Torres va es-
criure, enmig de les turbulències de l’exili. El primer narra els 
seus primers mesos de la vida a França tot just al final de la 
Guerra Civil espanyola. Escrit a mà en una vella llibreta i en 
un context tràgic, Torres no abandona mai el punt d’humor i 
la intel·ligència política que va caracteritzà el seu caràcter. El 
segon dietari, ja picat en una màquina d’escriure, recull els 
episodis personals i polítics del temps que excercí a París com 
a secretari general de la Generalitat a l’exili amb els presi-
dents Irla i Tarradellas a l’any 1949. Tots dos documents són a 
l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià del monestir de Poblet. 
La seva directora, Montserrat Catalan, n’ha preparat l’edició, 
i el professor Miquel Pueyo els ha prologat.

col·lecció Guimet, 192

ISBN: 978-84-9975-496-3

220 pàgs + 16 pàgs. fotos b/n 

Rústica amb solapes 

17 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Biografia, Exili

ISBN: 978-84-9975-496-3

9 788499 754963

1. Entre altres episodis remarcables de la histò-
ria catalana, explica els dies tristos de l’estada al 
camp de concentració de sant Cebrià però amb 
la joia del moment de sortir-ne el febrer de 1939. 

2. Hi apareix la vida quotidiana —la família, el 
seu primer fills, el cinema, els àpats, les relacions 
socials—, però també els conflictes polítics d’una 
Generalitat que travessava una etapa extremada-
ment difícil.   

3. Llibreries generals de tot el territori.     

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

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

www.pageseditors.cat  ·  editorial@pageseditors.cat

NOVETAT

Víctor Torres i Perenya (Lleida, 1915-2011) fou un po-
lític català, fill d’Humbert Torres i Barberà, germà del 
poeta Màrius Torres i Perenya i nebot d’Alfred Perenya. 
Fou membre de la Joventut Republicana de Lleida i mi-
lità a ERC des de la seva fundació el 1931. Va lluitar a la 

guerra civil espanyola en la Columna Macià-Companys i fou co-
missari polític d’ERC abans d’exiliar-se a França el 1939. A l’exi-
li fou Secretari General de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya durant el mandat de Josep Irla i Bosch (1948-1954) 
i, més tard, col·laborà extraoficialment amb el president Josep 
Tarradellas i Joan. El 1976 va tornar a Catalunya i es reincorporà 
a la direcció d’ERC. A les eleccions al Parlament de Catalunya 
de 1980 i de 1984 fou elegit diputat per al Parlament de Cata-
lunya. El 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 
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Altres títols de l'autor: 
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GEOGRAFIA

Itineraris botànics 
per les terres de Lleida

JOSEP A. CONESA, JOAN PEDROL I JORDI RECASENS

Aquesta obra us ajudarà a conèixer i entendre millor la na-
tura. Gaudireu del medi natural alhora que aprofundireu en 
el saber del patrimoni vegetal de les terres lleidatanes situ-
ades al sud de la carena del Montsec.
Els itineraris han estat dissenyats per poder ser seguits au-
tònomament amb l'únic ajut del llibre. Us hem preparat la 
descripció de les rutes i un seguit de textos complementaris 
a manera d’autoqüestions, on podreu trobar informació ad-
dicional (adaptacions de les plantes, usos, etimologies i cu-
riositats) per poder ampliar continguts i complementar els 
recorreguts. L'obra està profusament il·lustrada, atès que 
aplega esquemes, diagrames, fotografies de paisatges, 80 
dibuixos originals de plantes i quasi 250 fotografies de les 
espècies que es descriuen.

COL·LECCIÓ TRAJECTES, 04

ISBN: 978-84-9975-490-1

280 pàgs. Llibre il·lustat a color

Rústica 

13 x 21 cm

PVP: 20,00 €

Botànica, Ciències

ISBN: 978-84-9975-490-1

9 788499 754901

1. Mapes, recorreguts detallats, fotografies, di-
buixos i diagrames de les espècies estudiades a 
Les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, La Se-
garra, el Segrià i l'Urgell. 

2. Tots tres són professors a l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat 
de Lleida, on imparteixen assignatures de Botà-
nica Agrícola, Botànica Forestal, Malherbologia i 
Conservació de plantes.    

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Josep Antoni Conesa Mor (Lleida, 1956) és geòleg (UAB) 
i doctor en Ciències biològiques (UB), i actualment és el 
director cientificotècnic de l’Arborètum-Jardí Botànic de 
Lleida. 
Joan Pedrol Solanes (Cubells, 1959) és enginyer agrò-
nom (UPC) i membre de l’equip del projecte Flora iberica. 
Jordi Recasens Guinjuan (Lleida, 1957) és doctor en Ci-
ències Biològiques (UAB), Catedràtic de Botànica Agríco-
la i Malherbologia i coordinador del grup de recerca de 
Malherbologia i Ecología Vegetal. 

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

9 788497 793117



 
NARRATIVA

Tres memòries i un naixement
ONA DOMÈNECH I SALVADOR DOMÈNECH

Ficció i realitat s’entrellacen en aquesta història on l’Ai-
na està embarassada i vol fer-li un regal únic i original 
a la seva futura criatura. A part dels gens, vol deixar-li 
una herència enriquidora i familiar, així que li demana 
al seu pare i a la seva àvia que l’ajudin. Junts escriu-
ran unes memòries escolars que ens aproparan a cada 
personatge i alhora mostraran les diferències educatives 
durant la Segona República, el Franquisme i l’inici de 
la Democràcia. Les memòries republicanes de l’àvia ens 
transporten, de manera dolça, a una escola innovadora,
on predominava l’ensenyament actiu, amb classes ple-
nes de germanor i intensament connectades amb la na-
tura. Les memòries del pare, escrites des de la ironia, 
combaten la fredor i la rectitud imposades per la Dic-
tadura, fent aflorar les mancances més punyents d’una 
ensenyança casposa.

COL·LECCIÓ PROSES,82

ISBN: 978-84-9975-499-4

190 pàgs. 

Rústica amb solapes

15 x 24 cm.

PVP: 18,00 €

Narrativa autors catalans 

ISBN: 978-84-9975-499-4

9 788499 754994

1. Obra de ficció que aplega les memòries fa-
miliars i alhora les memòries democràtiques, que 
plasmen, amb naturalitat i humor, l’inici del canvi 
en el sistema i comencen a teixir les bases del 
model educatiu d’avui en dia. 

2. El llibre esdevé un magnífic repàs històric als 
canvis del nostre sistema educatiu.

3. L'autor ha fet recerca sobre el món escolar 
i educatiu a Catalunya, sobretot a la ciutat de 
Barcelona, especialitzant-se en l’època de la II 
República.
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Salvador Domènech i Domènech (Barcelona, 1955) 
és doctor en Pedagogia i màster en Assessorament 
Psicopedagògic. Com a escriptor. Ha publicat una 
dotzena de llibres, tant en col·laboració com en so-
litari. S’ha especialitzat en editar llibres de persones 
que van viure l’etapa republicana, la Guerra Civil i la 

postguerra, com Amb ulls de nena, Cartes d’amor i de dol i 
De la utopia al camp de concentració).

Ona Domènech i Arasa (Barcelona, 1985) és llicenciada en 
Comunicació Audiovisual i Màster en Formació del Profes-
sorat de Secundària. També ha estudiat a la New York Film 
Academy. Amb 17 anys va ser guanyadora en la categoria 
juvenil de prosa dels Premis d’Omnium Cultural del Vallès 
Oriental. 



 
NARRATIVA

Una casa amb teulada 
FRANCESC PASCUAL

“...potser tens raó d’arribar d’un poble on m’han en-
senyat, i he aprés, a fer anar les balances. Que m’he 
de deixar aixecar una mica més la camisa, i saber dir 
gràcies amb més generositat. També que, aquí com 
allà, els diners que sonen, s’han de portar en un altre 
lloc, i no a la butxaca. Andreu, fill meu, organitza la 
collita amb el cap des d’ara mateix, ja que després, qui 
et garanteix que tindràs la paga? No t’enganyis que, 
qui pren, cada dia és més pobre!”

COL·LECCIÓ PROSES, 81

ISBN: 978-84-9975-508-3

136 pàgs.  

Rústica

15 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Narrativa catalana 

ISBN: 978-84-9975-508-3

9 788499 755083

1. Darrera obra de l'autor. Relat personal que un 
cop més, com en els seus darrers llibres, plasma 
les formes de vida típiques i els costums d'un pai-
satge agrícola i rural. 

2. L'autor és conegut a Castellnou de Seana, Mo-
llerussa, Lleida... 

3. Llibreries generals de tot el territori.
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Francesc Pascual (Castellnou de Seana, el Pla d’Ur-
gell). Pas a pas, ha esdevingut un escriptor reco-
negut. Ha publicat una quinzena d’obres en solitari
i unes quantes més en col·laboració. És un escrip-
tor de molt bon llegir, agut i detallista que d’una 

manera prioritària ha centrat les seues obres en la gent, els 
costums i els esdeveniments de la terra on viu, altrament 
“tan universal” com qualsevol altra.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

9 788497 7967989 788499 753324 9 788499 750033
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Més dibuixos (amb algun mot) 
sobre temes clàssics

CÈSAR ESTRANY I SALVADOR ESPRIU

Edició factícia de la reproducció conjunta dels deu dibui-
xos i dels corresponents manuscrits espriuans, en el ma-
teix format en què es presentaven dins cadascun dels deu 
exemplars esmentats. Aquesta desena de dibuixos, tal com 
s’esdevenia en l’edició de 1976, són el punt de partença 
de les proses que Espriu els dedica, de manera que, sense 
tenir-los al davant, no s’acaben d’entendre diversos pas-
satges dels textos, com es pot comprovar llegint l’al·lusió 
inicial a l’actitud de Menelau, la referència a la posició en 
què està dibuixada Andròmeda, la descripció que es fa de 
Medea, l’esment a les mans de Prometeu i a la nuesa de 
Jacint, i el comentari sobre el moviment de dansa amb què 
està representada Nyx. Els altres textos i dibuixos represen-
ten Antígona, Màrsias, Hècuba i Penèlope.

COL·LECCIÓ TROSSOS, 07

ISBN: 978-84-9975-476-5

30 pàgs. 

Edició facsímil en carpeta 

19 x 28 cm

PVP: 25,00 €

Art, Dibuix, Poesia

ISBN: 978-84-9975-476-5

9 788499 754765

1. Edició facsímil presentada dins una carpeta rús-
tica que conté deu conjunts de text amb imatges, 
organitzats en tríptics. 

2. Inclou 10 dibuixos, que acompanyen els ma-
nuscrits originals. 

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Operació "Garbo"
Joan Pujol, l'espia català que va enganyar Hitler

CHRISTIAN DESTREMAU

Joan Pujol (1912-1988) és l'espia català més famós del 
segle XX. La seva actuació enganyant els alemanys per 
compte dels britànics a la Segona Guerra Mundial li va 
valer l'alies de Garbo, que l'equiparava a l'admirable ac-
triu sueca Greta Garbo. Va fer creure a l'exèrcit de Berlín 
que ell i la seva xarxa estaven infiltrats dins de l'aparell 
militar de Londres. I així va ensarronar l'Estat Major de 
Hitler durant molts mesos. Acabada la guerra, Joan Pu-
jol es va amagar a Veneçuela, amb identitat falsa, i no 
va donar a conèixer el seu treball d'espia a favor dels 
aliats fins que va comprovar que els seus "exsuperiors" 
alemanys ja eren tots morts.

COL·LECCIÓ GUIMET, 78

ISBN: 978-84-9779-198-4

204 pàgs. 

Rústica amb solapes

17 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

Ciència, Astronomia 

ISBN: 978-84-9975-198-4

9 788497 791984

1. La història d'una manipulació perfecta, basada 
en l'audàcia i en la inventiva. Destremau revela 
l'entrellat d'un dels secrets més ben guardats 
de la Segona Guerra Mundial. 

2. Joan Pujol, avui en dia encara es considera 
l'espia català més famós.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Joan Pujol (1912-1988) és l'espia català més famós del segle 
XX. La seva actuació enganyant els alemanys per compte 
dels britànics a la Segona Guerra Mundial li va valer l'àlies 
de Garbo. Va ensarronar l'Estat Major de Hitler durant 
molts mesos. 

Christian Destremau és escriptor i investigador que ha 
tingut accés als dossiers dels serveis secrets anglesos des-
classificats l'any 2002.
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