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novel·la

Cristall de roca
Francesc Pané

L’any 1049, Arsenda, l’esposa del cavaller Arnau Mir de 
Tost, rep el regal d’un joc d’escacs procedent d’Egipte, 
les peces del qual són tallades en cristall de roca pur. Des 
del moment que Arsenda les exhibeix sobre el cantera-
no de la seva cambra, ella i el seu marit experimenten 
la febre d’una nova joventut. Passats els segles, la part 
conservada de les figures de l’escaquer són robades el 
dia de Sant Jordi del Museu de Lleida. Llorenç Cotonat, 
inspector jubilat dels Mossos d’Esquadra, rep l’encàrrec 
del bisbe de Lleida de fer la recerca privada dels fets i de 
trobar el tresor robat. L’home es preguntarà si el furt té 
a veure amb els diners que els lladres poden obtenir de 
les peces de cristall de roca, un cop descobreix el secret 
de la llegenda de l’escaquer, o bé si té relació amb els 
poders que mouen el conflicte en què viu el Museu de 
Lleida Diocesà i Comarcal. 
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1. Dues històries paral·leles en una novel·la que 
vol recuperar el passat històric del tresor de 
cristall de roca i posar en valor el singular patri-
moni que representa l’escaquer d’Àger, desco-
bert l’any 1887 per excursionistes de l’Associa-
ció Catalana d’Excursions i esquarterat i repartit 
a començaments del segle xx. 

2. Una novel·la intrigant amb trames històri-
ques i també plenes d'actualitat, com el litigi 
de les obres d'art del Museu de Lleida.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Francesc Pané i Sans (les Borges Blanques, 1955). 
Actualment professor de llengua i literatura cata-
lanes a l’educació secundària. Militant d’ICV, fou 
regidor de la Paeria de Lleida i diputat al Parla-
ment de Catalunya. Ha sovintejat l’escriptura nar-

rativa i la poètica. Ha guanyat el Premi de Novel·la Breu 
Ciutat de Mollerussa (1991) amb Una fosca lluna d’abril. 
Fou seleccionat en el concurs “Les Talúries” amb la novel-
la Discurs sobre la matèria sensual (1990). És guanyador 
ex aequo d’una edició dels Premis “Recull” de poesia amb 
Dames d’escorça. Altres obres narratives de l’autor són 
L’ombra dels minarets, Digueu-li Dulima, Aromes de luxú-
ria, Tendres van ser els dies i El vol de les Papallones.

9 788479 358921



 
narrativa

Agredolç
roser Guix

Agredolç és un conjunt d’onze històries en les quals la dona 
té un paper primordial. Com a mestressa de casa, sempre 
esperant, fent llum i foc, amb el plat a taula i mirant al cel per 
endevinar quan arriba la tempesta. Sempre a punt per aco-
llir els seus, els necessitats o ferits. Sense identitat no hi ha 
persona. Per això val la pena recordar la història de cadas-
cun de nosaltres, per insignificant que sembli: la majordona, 
la teixidora, el vistaire, la modista, el mestre, el metge de 
poble, l’esmolet o el baster són un tresor que cal perpetuar. 
A Agredolç, l’autora vol reivindicar el paper de la pubilla en 
un àmbit rural dominat per l’home, l’hereu. Les narracions 
mostren, també, la decadència de tot un món patriarcal que 
havia persistit durant moltes generacions i que va desaparei-
xent donant pas al nou agroturisme del segle XXI. 

1. El llibre és un homenatge a onze petits per-
sonatges i els seus conflictes en el món rural.  

2. Hi tenen un paper destacat les dones i la de-
fensa de les seves virtuts i el seu paper oblidat en 
les societats patriarcals.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Roser Guix Torrents (Odèn, 1963) és mestressa de 
casa, treballa a pagès i actualment viu a Nuncarga
(Peramola). Li agrada llegir i recollir històries i cos-
tums de l’àmbit rural. L’any 2010 començà a es-
criure relats curts amb força èxit. El 2013 publicà 

la seva primera novel·la, Una dona del terròs, en la qual 
reivindicava el paper de la dona pagesa, responsable de 
tirar endavant la casa i els fills.



 
història

Els tres turons de Lleida
Episodis de la història de la capital 

de les Terres de Ponent
xavier Bañeres

Repàs entretingut i documentat, amb el toc d’humor 
sempre a punt, de les diferents etapes de la nostra 
història. També ens podem traslladar a altres llocs del 
planeta, això sí, tenint Lleida com a punt de referència. 
En primer lloc, tenim l’obligació d’esmentar la joia més 
important de la ciutat: la Seu Vella. En segon lloc tenim 
el turó de Gardeny amb l’apassionant història dels tem-
plers i el seu castell, encara dempeus. Per acabar amb 
els turons ens queda Puig Bordell, situat damunt de l’an-
tic Escorxador. Aquest balcó de la ciutat també ha estat 
protagonista, amb menor mesura que els altres, d’es-
deveniments històrics de la ciutat. Si després de llegir 
aquest treball aconseguim que algú tingui més interès 
per Lleida i la seva història, haurà valgut la pena.
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1. El llibre es pot considerar com una mena 
de visita guiada. 

2. Conté dades històriques, anècdotes dels 
tres turons, curiositats i les dades més re-
marcables d'aquests llocs destacats de Llei-
da.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Xavier Bañeres i Trillo (Alguaire, el Segrià, 1943). 
Des que té ús de raó ha estat un entusiasta de la 
història. Abans de res s’ha de dir que és autodidac-
ta. Des de l’any 2008 –moment de la seva jubila-
ció— pertany al voluntariat de la Paeria i d’Asvol de 
la Fundació la Caixa. La seva tasca de voluntari és 
gaudir impartint xerrades i visites guiades pels llocs 

emblemàtics de Lleida.

9 788499 753751



 
reliGió

Yogasutra
Els aforismes del ioga

Patañjali

Introducció, traducció i edició d'Òscar Pujol

Yogasutra de Patañjali o Els aforismes del ioga és el text 
fundacional d’una de les sis escoles canòniques de la filoso-
fia índia i, per tant, l’obra fonamental per entendre aques-
ta antiga forma de pensament que avui ha derivat en una 
disciplina física practicada arreu del món. Es tracta, doncs, 
d’un text universal, traduït per primer cop al català, que va 
més enllà dels pressupòsits culturals i religiosos de l’Índia 
i que ofereix una anàlisi exhaustiva de la ment i de la seva 
relació amb el cos. Els aforismes del ioga és una obra breu, 
de caràcter filosòfic i inspirador, composta de 196 aforismes 
d’una complexitat textual i filosòfica progressiva que descri-
uen el camí de la consciència fins a l’objectiu final de l’alli-
berament, un clàssic que ara tenim la sort de rebre traduït i 
comentat directament del sànscrit. 

col·lecció esPiritualitats, 17
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1. Una incorporació de primer ordre en la tra-
dició filosòfica i literària del nostre país. 

2. L'objectiu del llibre és oferir una traducció 
fidel dels aforismes, acompanyada d'un breu 
comentari. Va destinat al públic no especialit-
zat, per tant, evita certs tecnicismes de l'edi-
ció original en sànscrit.  

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Patañjali. Autor de la compilació d’aforismes sobre el ioga cone-
guda com a Yogasu¯tra, va viure, probablement, durant el segle ii 
dC. El ioga era ja un concepte present en els clàssics indis abans 
de Patañjali, però ell el sistematitza concentrant tot un conjunt de 
pensaments i convertint-lo en un sistema coherent que va esdeve-
nir un pilar fonamental de la manera índia d’entendre el món.

Òscar Pujol Riembau Arboç del Penedès, 1959. Ha estat director 
de programes educatius de la Casa Àsia de Barcelona i director de 
l’Institut Cervantes de Nova Delhi entre el 2007 i el 2012. Ha viscut 
durant més de 22 anys a l'Índia. Llicenciat en filologia sànscrita per 
la Universitat Hindú de Benarés, és autor de nombroses traduccions, 
articles i assaigs. A més, ha redactat el Diccionari sànscrit-català.
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socioloGia

Anatomia de la pobresa a Catalunya 
Causes estructurals que provoquen l'exclusió 

social de les persones vulnerables
raFael allePuz i María josé rosell

No només pel nombre creixent de famílies que perden 
la feina i el poder adquisitiu, sinó perquè la crisi econò-
mica i el model neoliberal provoquen, a casa nostra, una 
fractura social i una debilitat del sistema de protecció que 
havia començat a desenvolupar l’Administració. Així, creix 
el nombre de persones i segments de la població “silen-
ciades” pel propi sistema econòmic i social. Tot i les difi-
cultats, no hi ha una impassibilitat total. Anatomia de la 
pobresa a Catalunya, a banda de diagnosticar de manera 
rigorosa i lúcida aquesta situació, ofereix al lector claus 
per estabir solucions i fixar mesures protectores d’aquest 
Estat del benestar. Són mecanismes polítics, fiscals, so-
cials, econòmics o solidaris —tant reformistes com radi-
cals— que poden ajudar a construir una vida social més 
justa per a tothom.

col·lecció arGent viu, 126
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Rústica 
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Sociologia, Economia Social
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1. Catalunya és un territori on el deteriorament 
en les condicions de vida i en el benestar d’una 
part important de la seva població s’ha posat de 
manifest de forma molt intensa i severa. 

2. Llibreries generals de tot el territori.     
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Rafael Allepuz Capdevila (1960), és doctor en econo-
mia i professor del Departament d’Economia aplicada 
de la UdL. Les seves línies de recerca estan relacio-
nades amb l’economia social, l’economia del treball i 
l’economia de les migracions. A més, presideix la co-
missió de Justícia i Pau a Lleida. 

María José Rosell Farré (1974) s’ocupa de l’atenció 
de les persones en situació de vulnerabilitat i la ges-
tió dels diferents programes de Càritas Diocesana de 
Lleida. També és professora associada a la Facultat de 
l’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat 
de Lleida.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

Pròleg d'Arcadi Oliveres 



 
SocIologIa

Antimilitarisme
Dinàmiques polítiques i de gènere dels 

moviments per la pau 
Cynthia CoCkburn

Són coherents el moviments per la pau? Quin grau de 
cohesió tenen? Cynthia Cockburn respon aquestes pre-
guntes a partir de diversos estudis de moviments con-
tra la guerra, antimilitarista i pacifi sta al Japó, a Corea 
del Sud, a Espanya, a Uganda i al Regne Unit. Mirant 
sempre a través de les lents del gènere, l’autora esbri-
na com persones de tradicions ben diverses s’uneixen 
en l’objectiu comú de fer possible la pau, tot i les seves 
divergències relatives a les causes del militarisme i les 
estratègies per eradicar-lo. 

col·lecció noviolència i lluita Per la Pau, 07
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Sociologia, Humanitats 
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1. L’autora ens repta a cercar un sentit comú di-
ferent que contribueixi a la reducció de la vio-
lència tot proposant alternatives que podem 
posar en pràctica, perquè la violència és tot so-
vint una elecció.

2. La col·lecció “Noviolència i lluita per la pau” 
vol posar a disposició de la societat, de l’aca-
dèmia i de les administracions instruments de 
reflexió i d’acció que mostrin que la noviolèn-
cia és desitjable, viable i eficaç.

3. Llibreries generals de tot el territori.
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Cynthia Cockburn és investigadora social i activista per la 
pau. Ha dut a terme projectes d’investigació-acció amb do-
nes pacifistes sobre els conflictes d’Irlanda del Nord, Bòsnia i 
Herzegovina, Palestina i Israel i Xipre. Com activista pertany 
a la xarxa antimilitarista de Dones de Negre i a la Lliga In-
ternacional de Dones per la Pau i la Llibertat. És professora 
visitant de l’Escola de Ciències Socials de la City University de 
Londres, i professora honorària del Centre per a l’Estudi de 
les Dones i el Gènere de la Universitat de Warwick.
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estudi literari

Un Bécquer menos conocido: de La 
hija del poeta a "Les filles del poeta"

carlos Á. rizos jiMénez

Un Bécquer menos conocido: de La hija del poeta a “Les fi-
lles del poeta” parte de un texto becqueriano tan enigmáti-
co como es la hasta ahora denominada “tragedia sin título” 
para profundizar en la formación clásica del principal poeta 
romántico de nuestras letras. No solo se dan las claves de 
lectura de ese texto sino que también se ofrece un estado 
de la cuestión en lo que respecta a la tradición clásica del 
poeta sevillano. Dado que se trata de una obra de juventud, 
se conecta con los proyectos literarios que Bécquer había 
dejado manuscritos en unas cuartillas que también se editan 
aquí por primera vez comme il faut a raíz de la localización 
de los originales. Finalmente, se da a conocer la traducción 
catalana de las Rimas por obra de Enric Franco, que acome-
tió esta empresa en la misma década en que se publicaron 
por primera vez las obras del inmortal poeta.
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1. Anàlisis de l'obra del poeta sevillà emmarcada 
en la tradició clàssica. 

2. El llibre inclou la traducció catalana de les Ri-
mas, per part d'Enric Franco.   

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Carlos Ángel Rizos Jiménez (Lleida 1975) se formó como 
filólogo entre las universidades de Lleida, donde estudió 
hispánicas y se doctoró con una tesis de toponimia, y Bar-
celona, donde se licenció en clásicas y obtuvo el Diploma 
de Estudios Avanzados. Siempre se ha movido entre la lin-
güística y la literatura y entre el hispanismo y el clasicismo. 
Ha publicado varios artículos sobre Bécquer en revistas 
especializadas, y también sobre poesía latina jesuítica del 
siglo xviii. Ha impartido asignaturas de filología en la Uni-
versitat de Lleida y en la UOC, pero actualmente trabaja en 
el instituto de Alcarràs.



 
poesia

Cabells enredats
Una tria de tankes de Midaregami

Traducció, edició i epíleg de Mercè altiMir losada

Amb el propòsit de difondre entre el públic català altres 
autors i obres encara desconeguts a casa nostra, hem op-
tat per oferir una tria de 102 tankes d’entre les 399 que 
integren la primera edició del recull. Una tanka es com-
pon de trenta-una síl·labes distribuïdes en 5 ku de la ma-
nera següent: 5 / 7 / 5 / 7 / 7. Hem acompanyat molts 
dels poemes traduïts amb comentaris sobre lèxic, context 
literari i biogràfic, simbolisme, etc., per a l’elaboració dels 
quals hem comptat amb l’ajut dels treballs d’estudiosos 
de l’obra d’Akiko: Itsumi Ikumi (1996) principalment, però 
també Meiko Matsudaira (2000), Janine Beichman (2002), 
Claire Dodane (2000, 2010) i Leith Morton (2007). A les 
seves aportacions, cal afegir-hi algunes apreciacions de 
lectura de collita pròpia. 
Cabells enredats és una crònica de l’entusiasme i el corat-
ge juvenil d’una jove poeta. Parla de l’amor, de l’art, de la 
poesia i de la lluita per la llibertat personal.
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1. El llibre inclou 102 tankes o poemes curts en 
català, la transcripció original en japonès amb 
breus comentaris i anotacions i un ampli epíleg 
amb la història d'aquests poemes i la relació amb 
l'autora.

2. Cabells enredats no és únicament el fruit ar-
tístic d’una apassionada conversa entre poetes 
contemporanis que comparteixen un mateix 
ideal. És, igualment, un diàleg amb els poetes del 
passat. 

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Akiko Yosano és el nom literari de Hô Shô, el cinquè fill (la 
tercera noia) de Hô Sôshichi i la seva segona esposa, Tsune. 
Als vint-i-tres anys va marxar a Tòquio, amb la possibilitat 
de pagar el deute filial i poder disposar, en endavant, de 
la seva vida. Era encara petita quan va començar a llegir 
els clàssics xinesos i japonesos i poc a poc va aconseguir 
defensar-se del món opressiu de la seva infantesa conreant 
la lectura i la fantasia. Visionaria i romàntica, fins a conver-
tir-se, ella mateixa, en poeta i escriptora.
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