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POLÍTICA

Per què en sóc?
JOSÉ M. MURIÀ ROURET

Tot i que l’autor va néixer a Mèxic, la primera llengua 
que va escoltar, entendre i parlar fou la catalana. Fill i 
nét de catalans exiliats, no va trepitjar Catalunya fins als 
vint-i-un anys. A poc a poc, va anar desenvolupant en el 
seu interior un doble sentiment de pertinença nacional 
fruit de les experiències que va tenir tant a Mèxic com 
a Catalunya. “El meu pare encunyà una expressió que la 
prefereixo no només per amor filial, sinó perquè s’adiu a 
la meva situació. Ell parlava de la «santíssima dualitat»: 
podríem dir que gaudia de dos ens diferents i d’una sín-
tesi vertadera.”

COL·LECCIÓ GUIMET,194

ISBN: 978-84-9975-512-0

132 pàgs. 

Rústica amb solapes

17 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

Sobiranisme, Independentisme 

ISBN: 978-84-9975-512-0

9 788499 755120

1. Les fortes arrels catalanes de l'autor han fet 
que es mantingués sempre molt interessat en 
la vida de Catalunya i la defensa de la seva 
identitat, la qual cosa li ha merescut també im-
portants reconeixements, com ara la Creu de 
Sant Jordi i el premi Catalònia Internacional, 
entre altres. 

2. L'autor viu a Guadalajara, Mèxic.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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José M. Murià i Rouret és un distingit historiador mexi-
cà que ha arribat a tenir les més altes distincions per la 
seva feina. Cal destacar, a més d’una llarga sèrie de tre-
balls, conferències i altres activitats a favor de Catalunya, 
que fou l’artífex principal que Catalunya hagués estat el 
convidat d’honor a la Feria Internacional del Libro (FIL) de 
Guadalajara (Mèxic) l’any 2004 i de la Feria Internacional 
del Libro de Antropología e Historia de Ciudad de México 
l’any 2009. Viu a la ciutat mexicana de Guadalajara. Murià 
proclama que li agradaria arribar a ser “el més catalanista 
dels mexicans”.

Pròleg de Josep-Maria Terricabras 

9 788499 753706



 
BIOGRAFIA

Ambaixador de Catalunya a Alemanya
El professor que explica què és 

i què vol ser Catalunya
TIL STEGMANN

Til Stegmann va a Alemanya quan té 10 anys i no desco-
breix el món català fins al 1970. El 1980 la seva aparició en 
el programa televisiu Vostè Pregunta té un efecte mediàtic. 
Des de les seves càtedres primer a la universitat de Berlín 
i després a la de Frankfurt promou la catalanística i els co-
neixements sobre els territoris de llengua catalana, funda la 
més gran Biblioteca Catalana del centre d’Europa i publica 
un best seller, el llibre Catalunya vista per un alemany, llegit 
i comentat per desenes de milers de catalans. Rep la Creu 
de Sant Jordi el 1985, i el Guardó Ciemen, el Premi Batista i 
Roca, el Premi Internacional Ramon Llull i el Premi Pompeu 
Fabra entre d’altres més. La biografia de Til Stegmann, es-
crita per ell mateix en català, ens fa viatjar per tota Europa i 
per Amèrica i conté un munt de peripècies divertides o fins 
i tot increïbles que el lector seguirà amb curiositat constant.

COL·LECCIÓ GUIMET, 196

ISBN: 978-84-9975-497-0

200 pàgs. 

Rústica amb solapes 

17 x 24 cm

PVP: 16,00 €

Història de Catalunya, Biografia

ISBN: 978-84-9975-497-0

9 788499 754970

1. En aquest llibre, que també es podria anome-
nar Una vida per la catalanitat, Til Stegmann ex-
plica com va descobrir la identitat catalana que el 
temps de la dictadura li havia vedat. 

2. Aquest llibre aporta informació biogràfica de 
l'autor a la vegada que relata els episodis més cu-
riosos i divertits de les seves peripècies per tota 
Europa.    

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Til Stegmann (Barcelona, 1941). L’estima per la seva ciu-
tat natal Barcelona el porta a apropar-se amb entusiasme 
a la realitat cultural i històrica dels Països Catalans, inclosa 
la llengua. I des del moment que fa aquest autoreciclat-
ge comença a idear innumerables activitats de projecció 
catalana a Alemanya per reciclar també als seus compa-
triotes alemanys i europeus i fomentar així la solidaritat 
amb una Catalunya lliure: un ambaixador que ja concep a 
Catalunya com a nou Estat europeu.
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POLÍTICA

Guerra bruta i discurs de la por
Crònica dels quinze mesos 
que van fer lliure Catalunya

EUGENI CASANOVA

L’ofensiva total dels poders espanyols per dinamitar el 
gran projecte col·lectiu dels catalans s’ha saldat amb un 
fracàs. El Govern i l’oposició, la Corona, la cúpula judi-
cial, l’oligarquia financera, els serveis secrets, la Policia i 
els mitjans de comunicació en ple van promoure un se-
guit d’accions de guerra bruta i una campanya constant 
d’intoxicació propagandística que se’ls van acabar girant 
en contra. La batalla dels indecisos, que tant preocupava 
a l’inici del procés, es va anar decantant del costat sobi-
ranista davant l’evidència del joc brut. Els catalans s’han 
guanyat en quinze mesos de rebel·lió tranquil·la i festiva, 
que van de la Diada del 2012 a l’acord per convocar un 
referèndum d’autodeterminació, un lloc entre els pobles 
lliures del món.

COL·LECCIÓ GUIMET,193

ISBN: 978-84-9975-498-7

264 pàgs. 

Rústica amb solapes

17 x 24 cm.

PVP: 18,00 €

Sobiranisme, Independentisme 

ISBN: 978-84-9975-498-7

9 788499 754987

1. Repassa la pugna entre Catalunya i Espanya a 
través dels fets més destacats i rellevants des de 
la Diada de l'11 de setembre de 2012. 

2. Destaca la crònica de la reacció dels princi-
pals aparells polítics i culturals de Madrid per 
intentar desactivar el procès sobiranista.

3. L'autor és professor d'universitat.

4. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL Altres títols de l'autor: 

NOVETAT

9 788499 752631

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

9 788497 796996

Eugeni Casanova (Lleida, 1958). Llicenciat en cièn-
cies de la informació i en filosofia. Ha treballat en 
alguns dels principals mitjans del país en premsa, 
ràdio i televisió. Ha publicat llibres d’investigació 
periodística, viatges, etnografia, lingüística i natu-
ra, com Viatge a les entranyes de la llengua. De 

la riquesa a l’agonia del català, El complot. La trama en la 
segregació del bisbat de Lleida i el litigi de les obres d’art, i 
Els parlars del Pirineu. Un viatge lingüístic per totes les valls 
del sud de la serralada.

9 788497 790109
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Més de quaranta senyals
Noves reflexions sobre el medi ambient

JOANDOMÈNEC ROS

Per què cal seguir reflexionant sobre el medi ambient? 
Perquè no hem dit tot el que cal sobre la galdosa situació 
del medi ambient; la crisi econòmica no només n’amaga 
els problemes (i regateja o nega els pressupostos que ens 
calen per redreçar-lo), sinó que ens vol fer creure que els 
maldecaps econòmics del món són més importants que 
els ambientals, la qual cosa no és certa. I no, no s’ha dit 
tot sobre medi ambient (ni amb aquest llibre es clourà la 
necessitat de seguir-ne parlant, és clar); especialment per-
què, quan sembla que la societat és més conscient de la 
problemàtica ambiental, quan ja ens hem (mig) acostumat 
a reciclar les deixalles, a estalviar els recursos i a respectar 
la natura, els missatges mediàtics es fan cada cop més 
deixatats, més banals, més propis del show business que 
de l’aula docent. I no es fa la connexió entre la crisi econò-
mica i la crisi ambiental.

COL·LECCIÓ ARGENT VIU, 125

ISBN: 978-84-9975-494-9

212 pàgs. 

Rústica 

16 x 22 cm

PVP: 18,00 €

Medi ambient, Ecologia

ISBN: 978-84-9975-494-9

9 788499 754949

1. Cal denunciar, a les aules i per tots els mitjans 
possibles, els disbarats que la nostra espècie està 
provocant en l’entorn, per intentar cercar-hi solu-
cions. I ho fa de manera entenedora, ja parli de la 
biodiversitat o de la contaminació, del canvi cli-
màtic o del necessari ús sostenible dels recursos, 
siguin aquests energètics, hídrics o altres. 

2. Joandomènec Ros afegeix al rigor (i l’eclecti-
cisme) de la ciència ecològica l’abrandament de 
l’ecologista i del conservacionista. 

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Joandomènec Ros (Barcelona, 1946) és biòleg i cate-
dràtic d’Ecologia de la UB, on ensenya ecologia i ecolo-
gia marina; és també professor d’altres universitats; és 
investigador en ecologia marina, amb un centenar llarg 
d’articles científics i una desena de llibres publicats (com 
autor o editor). És divulgador i traductor de llibres i ar-
ticles d’ecologia biologia marina, biologia evolutiva, his-
tòria de la ciència i ciència en general. És president de 
l’Institut d’Estudis Catalans i també presideix el Consell 
de Protecció de la Natura. Se li ha concedit, entre altres 
guardons, la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat 
de Catalunya al mèrit científic i tecnològic.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 
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NOVEL·LA

La Funny i altres bèsties 
ANTÒNIA PONS

La vida en un petit poble de la Catalunya rural pot semblar
molt avorrida a primer cop de vista. Però la Funny, una 
noia de trenta i tants, casada, mare d’un fill, científica i 
aturada, ens duu de la mà fins al seu món. És una dona ex-
cèntrica, la seva màxima aspiració és abandonar l’espècie 
humana. La seva mirada implacable és com la lent d’un 
microscopi, que analitza cadascun dels personatges amb 
qui té relació. Primer des de la perspectiva de nena entre-
maliada i després des de l’òptica d’una adulta escèptica. 
La salva el sentit de l’humor potser un pèl àcid i corro-
siu. Políticament incorrecta i un xic gamberra, sempre en 
contra dels poders fàctics, ens relata sense ornaments la 
realitat quotidiana on ella està submergida. 

COL·LECCIÓ LO MARRACO, 285

ISBN: 978-84-9975-507-6

276 pàgs.  

Rústica

15 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Literatura catalana 

ISBN: 978-84-9975-507-6

9 788499 755076

1. Una novel·la ben divertida, amb embolics fa-
miliars, situacions rocambolesques i que cons-
titueix una aproximació humorística a la vida 
quotidiana i amb una protagonista que s'auto-
defineix "llunàtica". 

2. Llibreries generals de tot el territori.
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Antònia Pons i Valldosera (Torregrossa 1951) va cursar 
els seus estudis a l’Escola Normal de Magisteri. Ha fet 
de mestra durant tota la seva vida professional. Casada
i mare de dues filles actualment està jubilada. Ha estat 
una lectora empedreïda i afeccionada a escriure, un 

vici que ha practicat des de molt jove. Té un parell de llibres 
de relats curts en una plataforma d’autoedició. 

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 
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HISTÒRIA DEL CINEMA

Les 500 millors pel·lícules 
de la història del cinema 

RAMON ROBERT VILASECA

El lector hi trobarà els títols de crèdit, una sinopsi ar-
gumental i la valoració comentada de cadascuna de les 
pel·lícules seleccionades. I, a més, una frase o un frag-
ment de diàleg de la pel·lícula corresponent. Del cine-
ma mut a les pel·lícules tridimensionals, del nitrat de 
cel·luloide a les llampants tecnologies infogràfiques i 
digitals. Els primers i els nous astres de la pantalla, des 
de Buster Keaton i Greta Garbo, fins a Johnny Depp. I 
sense oblidar Chaplin, Bogart, Mastroianni, Loren, De-
lon, Marilyn Monroe, James Dean, Audrey Hepburn, 
Kirk Douglas, Romy Schneider, Tom Hanks, Harrison 
Ford, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Brad Pitt i 
tants altres actors i actrius que han fet somiar distintes 
generacions. Endavant, que comença la sessió!

COL·LECCIÓ MONOGRAFIES, 55

ISBN: 978-84-9975-493-2

304 pàgs.  

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 20,00 €

Arts, Crítica de Cinema 

ISBN: 978-84-9975-508-3

9 788499 754932

1. 100 anys de cinema projectats en una gruixu-
da i apassionada antologia en la qual es recu-
llen 500 glorioses, inoblidables i extraordinàries 
pel·lícules de totes les èpoques i tots els gèneres. 

2. Dels pioners de Hollywood fins als nous direc-
tors del cinema universal. Des de Griffith als ger-
mans Coen, passant per Ford, Fellini, Truffaut, 
Visconti, Woody Allen, Steven Spielberg, Tim 
Burton, Martin Scorsese, Quentin Tarantino i 
molts altres formidables creadors audiovisuals. 

3. Llibreries generals de tot el territori.
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El megacinèfil Ramon Robert Vilaseca (Igualada, 1958) va 
obrir els ulls en coincidència amb l’estrena de la pel·lícula 
d’Alfred Hitchcock Vertigen. Des de llavors ha vist milers de 
pel·lícules i ha escrit en tota mena de setmanaris i publica-
cions mensuals. 
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TEATRE

Un pòble tara libertat
MANUELA ANÉ

Un pòble tara libertat, dusau libre de teatre en aranés dera 
autora, recuelh era òbra de teatre deth madeish títol sus eth 
pas de judius peth pas fronterèr de Les, ena Val d’Aran, pen-
dent era aucupacion nazi deth vesin Estat francés, e quate 
comèdies mès. En eres, era autora passege peth present e 
peth passat, cercant tostemp d’atrapar ar espectador enes 
sues pròpies vivéncies ,rebrembes e istòries entenudes a 
condar, damb tematiques e personatges  propèrs, adobades 
tot soent damb situacions comiques que se barregen damb 
d’autes de mès dramatiques. Des dera edat mieja, passant 
pera guerra civila o era epòca actuau, ath delà der umor que 
desprenen, ad arrés deisharàn indiferentes pr’amor qu’es se-
timents aflòren tot soent, coma ena vida madeisha. 

COL·LECCIÓ GARONA FICCION, 23

ISBN: 978-84-9975-505-2

270 pàgs. 

Rústica 

16 x 21 cm

PVP: 18,00 €

Teatre en aranès

ISBN: 978-84-9975-505-2

9 788499 755052
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Manuela Ané Brito neishec en Les (Val d’Aran) er an 1963. 
Licenciada en Geografia e Istòria, trebalhe en Departa-
ment de Politica Lingüistica deth Conselh Genrau d’Aran 
coma professora e traductora d’aranés. Escriu òbres de 

teatre que represente damb eth Grop de Teatre Amateur que 
dirigís, “Era Cabana” e des de hè fòrça ans, forme part dera As-
sociacion Culturau “Es corbilhuèrs de Les”, des d’a on trebalhe 
pera recuperacion des dances, musiques e cançons tradicionaus. 
Er an 2012 recebec eth Prèmi Lengua Viua pera sua labor a favor 
deth Teatre en aranés.    
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1. Dera òbra “Un pòble tara libertat” cau remer-
car qu’ei inspirada ena vida de Paquita Sitzer, ua 
hemna que passèc pera frontera de Les, damb es 
sòns pairs, ara edat de 5 ans hugent dera perse-

cucion nazi.  

2. Era òbra vò èster un aumenatge as persones 
que saberen dar un còp de man ad aguestes per-
sones que, coma Paquita e era sua familha, hugien 
d’ua mòrt mès que segura. 

3. Llibreries generals de tot el territori.     

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL Altres títols de l'autora: 

9 788497 794909



 
POESIA

Breviari per a tardes de xàfec
CARMEN PLAZA

Aquest és, en paraules de Carles Duarte, “un llibre bellís-
sim, per asaborir-lo sene presses, per retornar-nos la fe en 
la paraula i en el pensament, per commoure’ns i sentir-nos 
arrels i ales, per repressar a nosaltres mateixos”. En la po-
esia de Carmen Plaza, el lector hi trobarà una veu ferma i 
colpidora, una sensibilitat exquisida i aquella alçada poèti-
ca que és privilegi només de l’excel·lència.

COL·LECCIÓ SÈRIE POESIA, 

ISBN: 978-84-9975-502-1

72 pàgs. 

Rústica amb solapes 

13,5 x 20,5 cm

PVP: 10,00 €

Poesia 

ISBN: 978-84-9975-502-1

9 788499 755021

1. Aquest llibre ens mostra que el poema, com a 
pregària, transita pel misteri al voltant de pregun-
tes existencials. 

2. La poesia de Carmen Plaza es caracteritza per 
la solidesa d'un llenguatge carregat de sentit, una 
veu ferma i colpidora. 

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Carmen Plaza (Burgos) té una extensa obra poè-
tica i narrativa en llengua castellana, tot i que al-
gunes d’elles han estat ja traduïdes al català. Amb 
una quinzena de llibres publicats, ha rebut premis 
de gran prestigi com el Carmen Conde, amb el po-
emari Tela que cortar (2006) o el Memorial Laureà 

Mela amb Breviario para el bolsillo interior (2006). A més 
de poemes, ha publicat el llibre de narrativa Cuentos de 
lumbre y pesadumbre (2011). Viu a Barcelona.



 
POESIA

L'avís de l'àngel
JOAN CALLAU

Aquest poemari fou mereixedor del Premi Miquel MArtí i 
Pol perquè, tal i com va expressar el jurat del premi, "el poe-
mari aconseguia fondre pensament i poesia, d’una manera, 
alhora profunda i senzilla. El poeta composa un conjunt de 
poemes que parlen del pas del temps, de la nostra pres-
sa quotidiana, de les coses perdurables: de l’amor i de la 
mort."

1. Amb L’avís de l’àngel (Premi Miquel Martí i Pol 
2013), trenca un silenci de 25 anys, traçant amb 
“la veu que ve de l’ànima” un viatge cap endins: 
el viatge que tots hem de fer, el viatge que no 
acaba.

2. L'autor és de l'Ametlla de Mar.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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29è Premi Miquel Martí i Pol, 2013  

Joan Callau (L’Ametlla de Mar, Baix Ebre, 1958). Ha 
publicat els poemaris Càbales del goig (Premi L’Es-
purna del Clot 1986), Tants de dies sense gust de 
cirera (Premi Literari del Perelló, Baix Ebre, 1986), i 

Aquell temps safir (Premi Festes Pompeu Fabra 1987), i al-
gun conte en revistes com ara Tresmall (semestral de lletres 
i pintures). Ha escrit articles d’opinió en èpoques diferents 
(Avui, Nou Diari, Diari de Tarragona, i d’altres). Ha estat jurat 
de premis de narrativa i de poesia. 


