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HISTÒRIA

El PSUC a les terres de Lleida
Lluita, somni i desensís

ANTONIETA JARNE I PAU JUVILLÀ

Les veus que integren la història del PSUC són un tros em-
blemàtic del segle XX. Força política capdavantera durant la 
guerra civil, en els anys del feixisme espanyol lluità des de la 
clandestinitat més arriscada amb els consegüents empreso-
naments, afusellaments o exilis. En la transició postfranquista, 
mentre bona part dels partits polítics es bastien sense una 
base articulada, el PSUC disposava d’una gran implantació 
social a través del sindicalisme, l’associacionisme o la universi-
tat. Tanmateix, uns conflictes fratricides, amb sagnants escis-
sions, acabà amb els seus cinquanta anys d’història. L’objectiu 
d’aquest llibre ha estat fer la història social d’una part impor-
tant de catalans i catalanes del segle XX a través de la trajec-
tòria del PSUC, ja que la cultura política que aglutinà anà molt 
més enllà del socialisme i el comunisme en sentit estricte.

COL·LECCIÓ GUIMET, 195

ISBN: 978-84-9975-506-9

234 pàgs  

Rústica amb solapes 

17 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Política, Història de Lleida

ISBN: 978-84-9975-506-9

9 788499 755069

1. El PSUC va acabar, però ens cal un estudi com 
aquest per fer justícia als qui van ser un impuls so-
cial, polític, cultural i humà, sense els quals l'avenç 
cap a la democràcia no hauria estat possible. 

2. Explicació exhaustiva de com es gestaria el de-
sig i la força transformadora a partir de la fundació 
del PSUC, durant els primers dies de la guerra civil 
del juliol de 1936.  

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Antonieta Jarne Mòdol és professora d’història contem-
porània a la UdL. Les seues línies d’investigació s’han cen-
trat en diversos àmbits de la dictadura i la transició post-
franquista. Autora de nombroses publicacions, destaquen 

els llibres L’oposició al franquisme a Lleida (1998) o Aurèlia Pijoan, 
de la Lleida republicana a l’exili de Mèxic (2008).  

Pau Juvillà Ballester és biòleg de professió. Col·laborador 
habitual de diferents mitjans de comunicació. Interessat des 
de diversos àmbits per la història del moviment obrer i de 
l’independentisme, ha col·laborat en les publicacions Escola 
de rebel·lia (2007) i Memòria llibertària. 100 anys de movi-

ment llibertari a Lleida (2011) i Època. L’exèrcit a l’ombra (2010).
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Altres títols dels autors: 

9 788497 796781



 
HISTÒRIA

L'obra de la Mancomunitat de 
Catalunya a les terres de Lleida

(1914-1923)

JAUME BARRULL (ed.)

QUINTÍ CASALS BERGÉS, XAVIER PELEGRÍ VIAÑA, JOSEP RUBIÓ 
SOBREPERE, JORDI SOLDEVILA ROIG I FREDERIC VILÀ TORNOS 

El llibre, una primera aproximació a l’actuació de la Mancomu-
nitat a les comarques lleidatanes, està dividit en set blocs. En 
els dos primers (Jaume Barrull), s’analitza des de la perspectiva 
de la política, el període en el seu conjunt i, particularment el 
paper de la Diputació de Lleida. En els tres següents s’estudia 
l’acció de la Mancomunitat en camps tant importants com la 
modernització de les infraestructures, principalment en les 
comunicacions terrestres i telefòniques, però també culturals 
(Jordi Soldevila); la política agrària (Josep Rubió); i finalment, 
l’obra social (Xavier Pelegrí). Els dos darrers, encara que trac-
ten temes aparentment distants, com l’antic Hospital de San-
ta Maria (Quintí Casals) o el projecte arquitectònic del nou 
Hospital Provincial (Frederic Vilà) en el fons, no són sinó dos 
episodis d’una mateixa qüestió: la substitució del vell Hospital 
de Santa Maria per un modern Hospital Provincial.

1. La Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) va 
ser el primer assaig institucionalitzat d’autogovern 
del Principat des de la Nova Planta (1716) i ha in-
fluït en bona part de les aspiracions i de les rea-
litzacions de les institucions i de l’obra de govern 
del país al llarg del segle XX.  

2. Conté 70 fotografies en b/n.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Jaume Barrull Pelegrí, doctor en filosofia i lletres per la UB, 
professor jubilat d’història contemporània a la UdL.

Quintí Casals Bergés, doctor en història per la UdL, professor 
d’història de Lleida del grau Sènior de la UdL.

Xavier Pelegrí Viaña, doctor en antropologia per la URV, pro-
fessor de serveis socials a la UdL.

Josep Rubió Sobrepere, doctor en història per la UdL, profes-
sor d’història a l’INS Josep Lladonosa.

Jordi Soldevila Roig, llicenciat en història per la UdL, profes-
sor associat de geografia i sociologia a la UdL.

Frederic Vilà Tornos, arquitecte i doctor en història de l’art 
per la UB, catedràtic jubiltat d’història de l’art a la UdL.



 
HISTÒRIA

La Tarragona silenciada
L'opressió de l'aparell franquista (1940-1965)

JOSEP RECASENS

La lectura dels expedients de responsabilitats polítiques ha 
permès als historiadors certificar que la guerra civil (1936-
1939) va continuar més enllà dels camps de batalla i de 
concentració. La calma de la postguerra va ser aprofita-
da per les autoritats franquistes per furgar en la història i 
la intimitat dels tarragonins que no combregaven amb els 
ideals dels vencedors. Sancionar econòmicament aquesta 
societat silenciada va ser un dels motors de la repressió i el 
càstig. Davant dels impediments que els propis ciutadans 
afectats presentaven a les autoritats, aquestes no van tenir 
més remei que suprimir, l’any 1942, la jurisdicció especial i 
limitar-se a tancar els expedients. A més, la ineficàcia de la 
justícia va provocar, amb la seva lentitud, un col·lpase dels 
expedients que s’havien de resoldre. Davant d’aquesta si-
tuació l’Administració franquista no va tenir més remei que 
promulgar, l’any 1969, una amnistia per suprimir qualse-
vol vestigi franquista. La societat tarragonina, encara que 
acomplexada, començava a reaccionar.

COL·LECCIÓ GUIMET, 197

ISBN: 978-84-9975-524-3
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1. L'autor relata de manera extensa i minuciosa 
la repressió franquista a totes i cadascuna de les 
comarques de Tarragona, amb menció especial a 
les ciutats de Reus i Tarragona.

2. Basat en proves documentals, rigoroses, veri-
ficades i verificables. Destaquen la imparcialitat i 
objectivitat del relat. 

3. Volum d'especial interès per a la província de 
Tarragona, indret d'estudi del llibre. 

4. Llibreries generals de tot el territori.     
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Josep Recasens i Llort és de la Conca de Barberà 
i ha escrit una vintena de llibres, fruit de la seva 
tasca d’investigació històrica. En destaquem: La re-
pressió franquista a la Conca de Barberà (2000), La 
repressió franquista a la ciutat de Reus (2003), La 
repressió franquista a la ciutat de Tarragona (2005), 

El daltabaix a la Conca de Barberà (2010) o La fil·loxera i el 
seu aspecte social a la Conca de Barberà (2011).



 
ESTUDIS LITERARIS

La graciosa dèria
Luis Alfonso i la llengua catalana

FRANCESC NAVARRO

Narcís Oller (1846-1930) qualificà de «graciosa dèria» la 
insistència que al llarg dels anys Luis Alfonso y Casano-
vas (1845-1892), escriptor i crític literari, tingué per a 
que escrivís les novel·les i els contes en castellà. Aquest 
llibre parla d’aquest fet, de la polèmica lingüística que 
marcà les relacions literàries en la Renaixença i en la 
Restauració, i de la presència de les lletres catalanes a 
Madrid. Tot de la mà de Luis Alfonso: un camí que va de 
l’entusiasme al desencís.

COL·LECCIÓ ESTUDIS,144

ISBN: 978-84-9975-500-7

88 pàgs. 

Rústica

17 x 24 cm.

PVP: 14,00 €

Filologia, Història de la lingüística 

ISBN: 978-84-9975-500-7

9 788499 755007

.

1. Estudi necessari per entendre l'inici de la 
llarga polèmica sobre el conreu de la llengua 
catalana. 

2. L'autor ens permet conèixer també la vida 
i trajectòria de Luis Alfonso, sempre des de la 
seva condició de lletraferit convençut del poten-
cial dels autors catalans.

3. Recorregut històric i lingüístic des de l'octubre 
de 1875 fins al 1892.

4. Llibreries generals de tot el territori. 
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Francesc Navarro Martínez (Barcelona, 1972) 
és doctor en Filologia Hispànica per la UB. La 
seva tasca de recerca es centra en les literatu-
res catalana i castellana de l’últim terç del segle 
XIX, amb especial atenció a les relacions entre 
ambdues i a la figura de Luis Alfonso Casanovas. 
Ha estat un dels col·laboradors en edició de les 

obres completes de Leopoldo Alas «Clarín». En l’actualitat, 
és professor sènior a UAB Idiomes Barcelona.

Premi Sant Miquel d'Engolasters d'Assaig Literari 
XXXVI Nit Literària Andorrana 2013 

9 788497 797764



 
NARRATIVA

La llavor de la revolta
NÚRIA RIBALTA

Un viatge iniciàtic de la seva protagonista, la Iriri Juruna, una 
noia mestissa de vint-i-tres anys que viu en la cruïlla de dos 
mons —el de Santarém (Brasil) i el de Vallmanya (Segrià)— 
que, malgrat la distància, es troben atrapats en la teranyina 
de la globalització. Un viatge pertorbador, intrigant i alhora 
tendre, conduït de la mà d’una narradora que ens explica 
els fets en primera persona i ens destapa una xarxa de rela-
cions i situacions humanes complexa. La seva és una història 
fosca i dura que anirà descobrint pel camí, alhora que pren-
drà consciència que en aquest món tan global, la seva histò-
ria particular s’aixeca com un altaveu que clama a favor de 
la identitat i la llibertat dels pobles. Amb un pare depressiu, 
que ha viscut per triomfar a les Amèriques, i una àvia que 
mira sorpresa com l’agricultura tradicional i familiar és en-
vaïda pels monocultius transgènics. La vida del camp i dels 
pagesos es veurà sotraguejada, i també la d’una immigra-
ció que té el desig d’arrelar-se, víctima d’una globalització 
que ha generat misèria i crisi alimentària i que els ha escopit 
dels seus llocs d’origen sense possibilitat de retorn. 

COL·LECCIÓ PROSES, 83

ISBN: 978-84-9975-495-6

176 pàgs. 

Rústica 

15 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Narrativa catalana

ISBN: 978-84-9975-495-6

9 788499 754956

1. Viatge personal on hi són protagonistes temes 
tan actuals com la globalització, les històries hu-
manes fosques i dures, la immigració o la vida 
rural. 

2. Una lectura captivadora, tendra i molt intrigant.    

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Núria Ribalta Sanz (Granollers, 1951). Viu a Ca-
novelles. Llicenciada en geografia i història i en 
filologia catalana, ha estat professora de llengua i 
literatura catalanes a l’ensenyament secundari. Ara 
es dedica a la literatura. La seva primera novel·la, 

Bitllet de tornada, va guanyar el Premi de Narrativa Con-
sell Comarcal d’Òmnium Cultural de Granollers el 2006. 
L’any 2011, va guanyar amb l’obra L’ombra de Proteu el 
XVII Premi de Novel·la Valldaura-Memorial Pere Calders 
de 2011, amb la qual havia quedat finalista, el mateix any, 
del Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes.  
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CIENCIA-FICCIÓ

El vent entre els saguaros
MONTSERRAT GALÍCIA

«Alguna cosa m’havia despertat, però em vaig girar i em 
vaig tornar a adormir. De sobte, es va obrir la porta de la 
cabina i era en MacQuinn. Mai no li he dit Ewan, m’hauria 
semblat que parlava d’una altra persona. Quan ens vam 
conèixer, vaig anomenar-lo pel cognom, i així s’ha quedat.
Fa temps que estem junts, i en MacQuinn encara no ha 
entès que jo necessito el meu temps per a desvetllar-me, 
que m’agrada romancejar entre els llençols. Ell, en canvi, 
salta del llit de seguida, però no és conscient de la seva 
lentitud en les rutines matinals, ocupa el lavabo com si no 
n’hagués de sortir mai més. Cadascú té el seu sistema; jo, 
una vegada he posat els peus a terra, corro a dutxar-me i a 
vestir-me. Però el meu escocès només troba reprovable el 
meu costum de romancejar al llit.
—Va, lleva’t, mandrosa! En tota la nau només hi ets tu que 
dorm...
En MacQuinn i jo treballem per a la Research Planetary 
Corporation, amb seu a Florida. Som prospectors.»

COL·LECCIÓ CIENCIA-FICCIÓ,27 

ISBN: 978-84-9975-525-0

176 pàgs. 

Rústica 

13,5 x 21 cm

PVP: 15,00 €

Ciencia-ficció catalana 

ISBN: 978-84-9975-525-0

9 788499 755250

1. A El vent entre els saguaros, Galícia reprèn la 
metàfora de Lem, sobre una implacable conscièn-
cia còsmica que ens enfronta als nostres fantasmes, 
en una novel·la d’intriga i acció que fa conviure la 
introspecció psicològica i l’aventura interplanetària. 

2. L'autora ha publicat una vintena de novel·les 
de ciència-ficció, amb què ha arribat a ser l’autor 
català amb més títols del gènere.  

3. Montserrat Galícia ha estat durant molts anys 
membre del consell de redacció de Perspectiva 
Escolar i és component de la junta de la SCCFF i 
del consell de redacció del seu butlletí. 

4. Llibreries generals de tot el territori.     
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Montserrat Galícia (Cornellà de Llobregat, 1947), mestra i 
llicenciada en història contemporània, des que va debutar 
en la novel·lística el 1984 amb P.H.1A Copèrnic ha publicat 
novel·les per al lector adult, com La cambra de Virginia, en 
què recrea la peripècia vital de Virginia Woolf. Amb els seus 
títols, Galícia sovint parteix d’homenatges o explanacions 
d’obres de la literatura mundial, com en el conte de ciència-
ficció «Resurrecció», que desplega en una aventura inter-
planetària el plantejament de la novel·la de Tolstoi.



 
POESIA

L'altra llum 
(Poemes, 1976-2011)

JAUME PONT. Dibuixos de BENET ROSSELL

L’altra llum (Poemes, 1976-2011) és una antologia d’autor 
que recull poemes de tots els llibres de l'autor publicats 
fins ara: Límit(s) (1976), Els vels de l’eclipsi (1980), Jardí 
bàrbar (1981), Divan (1982: Premi Vicent Andrés Estellés, 
1982), Raó d’atzar, dins Raó d’atzar. Poesia 1974-1989 
(1990: Premi de la Crítica Serra d’Or, 1991), Vol de cen-
dres (1996: Premi de la Crítica Serra d’Or, 1997), Llibre 
de la Frontera (2000: Premi Nacional de la Crítica, 2001) 
i Enlloc (2007: Premi Carles Riba, 2006). Posa colofó a la 
seva tria amb “Les paraules”, poema del seu darrer llibre, 
Càntic d’ombres, encara inèdit.

COL·LECCIÓ LA SUDA TRANSVÀRIA, 19

ISBN: 978-84-9975-449-9

152 pàgs. 

Rústica amb solapes 

15 x 24 cm

PVP: 14,00 €

Poesia autors catalans

ISBN: 978-84-9975-449-9

9 788499 754994

1. Aquesta tria no deixa de ser un exercici d’es-
criptura i reescriptura, de lectura i relectura, de la 
trajectòria de l'autor. Es mou, del primer a l’últim 
poema, per un sentit d’identitat i de volguda co-
herència del qual només l'autor n'és responsable. 

2. Els poemes parteixen d'un enigma i volen cau-
sar inquietud però també desassossec. 

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Jaume Pont (Lleida, 1947) és poeta i professor de lite-
ratura. El 1976 va publicar el seu primer llibre, Límit(s), 
i en veurien la llum molts d'altres fins el 1990, quan es 
va publicar la seva obra completa fins llavors: Raó d’at-
zar. Poesia 1974-1989. Més tard, amb Vol de cendres, 
conseguiria un dels llibres més intensos de la literatura 
catalana. 
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Conté 10 dibuixos en blanc i negre 



 
POESIA

Bumerang 
RAIMOND AGUILÓ BARTOLOMÉ

Recull d'un parell de poemaris de l'autor, Bumerang i A 
cada instant. El primer consta de 53 poemes que despu-
llen la infància feliç i sobrenomenada del poeta, la seva fa-
mília, amics, jocs i l'escola, que tant el va marcar. El segon 
inclou 35 poemes breus, plens de força i molt concisos, on 
guanya protagonsime el veritable eix temàtic central, el 
nucli familiar, la casa i els pares.  

COL·LECCIÓ SÈRIE POESIA, 64

ISBN: 978-84-9975-501-4

120 pàgs.  

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Poesia autors catalans 

ISBN: 978-84-9975-501-4

9 788499 755014

1. Antologia de poemes molt personals on l'au-
tor evoca els seus pares per afrontar la seva ab-
sència. 

2. L'autor ha viscut a Valls, Marçà, Tarragona, 
Vic, Salou, Reus i Falset.

3. Llibreries generals de tot el territori.
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Raimond Aguiló (Falset,1950). Ha publicat els poe-
maris següents: Petits poemes,1971; Cruïlla de poe-
mes, 1987; Memòria urgent, Premi Ventura Gassol, 
2010; Les cartes marcades, 2011; La roca roja, Premi 
Marià Manent, 2011; El cel de Babilònia, Finalista Pre-

mi Miquel Arimany, 2011; Kalenda d’hivern, Premi Antoni Ma-
tutano, 2012; Monòlegs fets a posta a la nit i a la posta, Pre-
mi 9 d’Octubre, 2012; Crepuscle, Premi Francesc Bru, 2013 i 
Magnòlies i Vitralls, Flor Natural de Paterna i Flor Natural de 
Torroja del Priorat, 2013.
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FILOLOGIA CATALANA

Dones i literatura
Autores, lectores, personatges

A cura de JORDI MALÉ

Els anomenats estudis literaris de gènere o feminismes 
ofereixen noves perspectives per a la lectura de les 
obres en posar èmfasi en aspectes fins fa poc desatesos, 
com ara el tractament de la dona en la literatura o els 
diferents punts de vista de l’escriptura i la lectura mas-
culines i femenines, entre altres. El present volum no vol
ser sinó una petita aportació a aquest camp d’investiga-
ció, amb estudis sobre les dones com a escriptores i com
a lectores, i també com a personatges literaris, a fi de 
posar en relleu algunes de les possibilitats d’aquest ti-
pus de recerca i el rendiment que pot extreure-se’n.

COL·LECCIÓ TROSSOS, 7

ISBN: 978-84-9975-513-7

116 pàgs. 

Rústica amb solapes

14 x 21 cm.

PVP: 14,00 €

Estudis literaris 

ISBN: 978-84-9975-513-7

9 788499 755137

1. Els textos que inclouen pretenen obrir pers-
pectives en l'estudi de les dones com a escipto-
res i lectores. 

2. Es revisa el paper de les dones escriptores 
dins el cànon literari català, s'estudien perso-
natges literaris femenins i es posen de relleu 
el rendiment i les possibilitats que desprenen.

3. Llibreries generals de tot el territori. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
Altres títols de la col·lecció: 

NOVETAT

9 788497 797665
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Dir Perico Pastor és parlar de color i pinzellada, color que neix del traç del seu pinzell japonès i el fa vessar 
per la superfície del quadre en combinacions improbables i espectaculars. El virtuosisme cromàtic de les seves 
obres en paper Marouflé sobre tela i de les seves aquarel·les sobre paper, també en blanc i negre. Perico Pas-
tor pot fer-nos somniar amb l’empremta d’un gest que representa la intimitat d’un personatge femení, la ten-
dresa d’un nen, la màgia d’un interior, d’unes flors o d’un paisatge. Amb una destresa innata i un domini per-
fecte dels materials, l’artista ens conta històries per a que l’espectador acabi construint la seva pròpia narració.

Perico Pastor, La Seu d’Urgell (Lleida), 1953, actualment, resideix a Barcelona, dedicat a la pintura 
i també a les ill·ustracions que publica al diari La Vanguàrdia i a d’altres. Va residir uns dotze anys a 
Nova York, on va publicar les seves il·lustracions a Harper’s, Village Voice, Vogue, i sobretot a The 
New York Times. La seva obra forma part de prestigioses col·leccions d'arreu del món. 
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