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novel·la

Enmig de la melé
Alfred QuintAnA 

Jugadors de rugbi que naufraguen al Pacífic, actors que 
ja només representen papers de mort, una senyora en-
cabida en una vida de somni i malson, un suïcida poc 
pràctic, uns soldats malaguanyats, un gurmet de pa su-
cat amb oli i una colla d’exalumnes són els personatges 
que transiten per aquest recull de contes. Fills de l’es-
tupefacció, si poguessin, sortirien de les seves pròpies 
vides. Però on anirien? Es troben enmig de la melé. I 
empenyen.

Col·leCCió lo MArrACo, 288

ISBN: 978-84-9975-552-6

88 pàgs. 

Rústica amb solapes

13,5 x 21 cm.

PVP: 14,00 €

Literatura catalana. Contes 

ISBN: 978-84-9975-552-6

9 788499 755526

1. 7 contes que es narren a ritme ràpid i amb 
un estil àgil. Domina la frase breu, llenguatge 
directe i pocs ornaments. Fresc, amb sentit de 
l’humor i una fina ironia. 

2. La valoració excessiva de la vida animal, la in-
satisfacció humana pel que fa a la realitat que li 
toca viure, l’amistat… són alguns dels temes que 
hi desfilen.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Alfred Quintana Garrido, barceloní gracienc, va 
estudiar filologia catalana i sociologia. Ha treballat 
com a traductor, editor, professor d’adults, pro-
fessor universitari, tècnic d’inserció laboral, gestor 
cultural, coordinador internacional, consultor i, a 

estones, músic. Un dia va decidir que, posats a fer feines 
mal pagades, es podria dedicar a escriure. El 2012 va gua-
nyar el Premi Helena Jubany i el 2014, el Premi 7lletres. De 
manera que segueix escrivint contes, i piula cada dia uns 
tweets on ridiculitza i rodolinitza l’actualitat.

IX Premi 7lletres, 2014



 
novel·la

L'altre costat del mirall
iñAki rubio

Els protagonistes dels contes de L’altre costat del mirall són 
personatges aparentment normals amb qui qualsevol de 
nosaltres pot sentir-se identificat: estudiants, treballadors, 
pares, mares, fills, pediatres o banquers són els habitants 
que pul·lulen per les pàgines d’aquest llibre com pels car-
rers de qualsevol ciutat. I les seves vides quotidianes, les 
seves històries predefinides, que parteixen d’un planteja-
ment gairebé costumista, es veuen trencades per l’apari-
ció d’elements fantàstics i humorístics que ens indiquen les 
múltiples fissures de la realitat per on podem evadir-nos de 
la rutina, dels maldecaps i de les crisis. L’autor, fugint de 
tot sentimentalisme, aconsegueix fer un retrat de l’Andor-
ra contemporània a partir de temes o situacions actuals on 
tots ens podem reconèixer, com les nostres dèries amb els 
telèfons intel·ligents o amb les xarxes socials, els viatges, les 
relacions de parella, les frustracions laborals i personals, les 
festes nadalenques o els estius d’anunci. 

Col·leCCió lo MArrACo, 290 

ISBN: 978-84-9975-553-3

128 pàgs. 

Rústica amb solapes

13,5 x 21 cm

PVP: 14,00 €

Literatura catalana 

ISBN: 978-84-9975-553-3

9 788499 755533

1. Els relats d’aquest llibre enfoquen el dia a dia 
d’una manera diferent, com si miréssim a través 
d’un mirall, on tot es veu igual però a l’inrevés. 

2. Retrat de l'Andorra contemporània.   

3. Llibreries generals de tot el territori i 
d'Andorra.     
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Iñaki Rubio (Barcelona, 1974). Humanista de voca-
ció i de formació, viu a Andorra, on es dedica a la 
docència i a la divulgació cultural. És membre fun-
dador del Col·lectiu Portella. A més d’haver publicat 
relats en diverses antologies i de guanyar premis de 

narrativa breu, ha publicat Trencadís. L’últim llibre de 
Frederic Picàbia (2011), volum on explora els límits entre 
els contes i la novel·la. És col·laborador del Diari d’Andorra 
i de Ràdio Nacional d’Andorra, i autor del blog «La vida en 
contes» (www.inakirubio.com).

L Premi Recvll de Narració "Joaquim Ruyra", 2014 

9 788499 7543839 788499 754505



 
història

Tocats pel vent
Cinc històries humanes de les Brigades 

Internacionals i la Guerra Civil
Jordi Martí-rueda

Tocats pel vent és la història de cinc persones que deixen 
casa seva per lluitar per la República durant la Guerra Civil. 
Un guerriller heroic que en tornar als Estats Units s’atreveix 
a revelar la seva homosexualitat. Un irlandès presoner de 
Franco que intenta salvar-se mitjançant la música. Una infer-
mera negra que troba aquí l’amor que a casa se li nega. Un 
escriptor de Nova York que sota les bombes rep una lliçó de 
vida. I un mexicà que amb només setze anys lluita a l’Ebre, 
tot i que no ho recordarà fins que en tingui setanta-nou. Cinc 
vides abocades a situacions excepcionals, on la línia que se-
para la por i el coratge, els motius polítics i els anhels perso-
nals, és voluble i fràgil. 

1. Les històries reals de Bill Aalto, Bob Doyle, 
Salaria Kea, Alvah Besie i Juan Miguel de Mora, 
narrades des des la tendresa i l'amor.  

2. L'autor ha fet servir fonts orals i bibliogràfi-
ques originals d'arxius de Londres i l'únic ànim 
és el de narrar la història de persones amb un 
equlibri entre el rigor històric i l'exercici literari.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Jordi Martí-Rueda (Barcelona, 1976) és escriptor, 
historiador i editor. Especialista en Guerra Civil i Bri-
gades Internacionals, ha treballat com a investigador 
en el Cens de Simbologia Franquista a Catalunya, del 
Memorial Democràtic, i ha estat assessor de diversos 

projectes relacionats amb la Batalla de l’Ebre. Ha treballat 
com a corrector lingüístic en els sectors editorial i audio-
visual, i habitualment col·labora amb el Servei Editorial de 
l’Institut d’Estudis Catalans.

9 788499 750927



 
dietari històric

Els de pic i pala
Diari i memòries d'un biberó durant la Guerra Civil

SAlvAdor goMiS. Edició de SAlvAdor doMèneCh

Un llibre que inclou el diari personal que Salvador Gomis va 
escriure des del 17 d’octubre del 1936 fins al 8 de març del 
1938, dos dies abans de la seva incorporació a l’Exèrcit Po-
pular, i les memòries que l’autor va elaborar als anys vuitanta 
sobre els tres-cents dies d’activitat militar que exercí, majo-
ritàriament, fent servir el pic i la pala..., fins que va ser fet 
presoner a la rodalia de Maials. Són els records fefaents d’un 
jove ciutadà compromès amb la pau, la llibertat i la defensa 
republicana del seu país, Catalunya. Mostren tant situacions 
del dia a dia de la Barcelona en guerra, vista des d’una òpti-
ca d’un jovent actiu, com de fets curiosos i sorprenents del 
funcionament d’un soldat ras que es va lliurar en cos i ànima 
a derrotar el feixisme, encara que no tirés cap tret; tot com-
plementat amb escrits de correspondència postal. 

Col·leCCió MonogrAfieS, 58

ISBN: 978-84-9975-555-7

386 pàgs  

Rústica amb solapes 

17 x 24 cm

PVP: 25,00 €

Història de Catalunya. Guerra Civil

ISBN: 978-84-9975-555-7

9 788499 755557

1. Si l’any 2008 Salvador Domènech va editar el 
dietari de la Guerra Civil que Encarnació Martorell 
va escriure en la seva adolescència (Amb ulls de 
nena), ara, coincidint amb el 75è aniversari de la 
fi de la guerra, Domènech torna a editar una altra 
obra sorprenent. 

2. Els de pic i pala esdevé un dels més complets i 
documentats testimonis de la historiografia sobre 
la Guerra Civil per part d’un soldat de lleva. 

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Salvador Gomis i Montfort (Barcelona, 1919-2013). 
Durant la Guerra Civil, va obtenir el títol per exer-
cir el Magisteri Elemental. Es va incorporar al front 
abans d’haver complert els dinou anys com a soldat 
enginyer, formant part de la XXXV Divisió, XV Cos 
d’exèrcit, XI Brigada, Batalló Thaelmann, durant el 

1938. D’entre altres ocupacions professionals, va ser professor 
a l’Escola de Patronistes del Calçat. Destaca la vintena d’anys 
que va romandre a la Junta Directiva de l’Associació d’Amics de 
l’Institut-Escola. 

Salvador Domènech i Domènech (Barcelona, 1955). 
És doctor en Pedagogia i màster en Assessorament 
Psicopedagògic per la UB. S’ha especialitzat a editar 
llibres de persones que van viure l’etapa republicana, 
la guerra i la postguerra, com és el cas d’Encarnació 
Martorell (Amb ulls de nena, Cartes d’amor i de dol) 
i Ramon Arau (De la utopia al camp de concentració). 

Ha publicat una quinzena de llibres, tant en col·laboració com en 
solitari. El darrer és Tres memòries i un naixement (2014).
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Altres títols: 

9 788499 754277 9 788499 751306 9 788499 752518



 
llibre il·lustrat

El tren de la Pobla 
Història gràfica del ferrocarril 

del Noguera Pallaresa
Antoni nebot bioscA

El llibre ofereix al lector 335 imatges, la majoria inèdites, 
fruit d’una llarga tasca d'investigació al voltant de la his-
tòria de la què havia de ser la línia d’un ferrocarril inter-
nacional des de Lleida fins a la localitat francesa de Saint-
Girons. El volum conté un ampli resum introductori de 
l'historiador pallarès Llorenç Sànchez Vilanova. 
Una selecció de 330 fotografies impressionants, dues ter-
ceres parts de les quals fins ara inèdites, que surten a la 
llum per primera vegada, recuperades de l'oblit d'arxius 
i calaixeres, d'un interès excepcional, testimonis cabdals 
d'un temps perdut d'aquest trajecte d'uns 90 kilòmetres 
que uneix la plana lleidatana i el Pirineu, i que la fa ser més 
que un simple trajecte ferroviari.

col·lecció Visió, 60

ISBN: 978-84-9975-547-2

232 pàgs. 

Tapa dura. Il·lustrat 

19 x 28 cm

PVP: 30,00 €

Història del Ferrocarril

ISBN: 978-84-9975-547-2

9 788499 755472

1. El recull abasta des de les primeres fotografies 
disponibles de 1910 fins a instantànies preses el 
2012. Imatges impregnades d'història, de vida 
i de poesia. S'acompanyen d´uns apunts breus 
que les situen, expliquen i complementen.

2. No pretèn constituir aportacions erudites sinó 
compendis gràfics, amb tota la capacitat evocadora i 
emotiva, al voltant d'un tren que és més que un tren.

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Antoni Nebot Biosca (Lleida, 1951). Administratiu de 
professió, ha reunit en el decurs dels anys un ampli 
arxiu fotogràfic de milers d’antigues imatges ferrovià-
ries. Especialment de l'època dels trens de vapor, que 
són la seva veritable passió, i de la línia de Lleida a la 

Pobla de Segur, la primera per on va viatjar a la seva infantesa 
i li va despertar l'interès i l'afició pel món del ferrocarril. Ha 
publicat els llibres El tren de la Pobla (1995) i 150 anys del tren 
a Lleida (2010) amb Vidal Vidal. És col·laborador en revistes 
i publicacions de temàtica ferroviària i ha organitzat diverses 
exposicions fotogràfiques.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

Pròleg de Vidal Vidal

Introducció de Llorenç Sànchez Vilanova 



 
relIgIó

Els franciscans a Catalunya
Història, convents i frarades (1214-2014) 

Agustí BoAdAs LLAvAt

Els franciscans a Catalunya intenta ser un llibre semblant 
a una recepta dels antics frares: molts ingredients i pre-
paració senzilla, elaborada sobretot amb amor. Des del 
1214, ara fa vuit cents anys, les nostres terres s’han fran-
ciscanitzat i el franciscanisme s’ha catalanitzat amb figu-
res com Ramon Llull o Francesc Eiximenis. L’anàlisi del 
pas de sant Francesc introdueix el segon capítol, on es 
dibuixa una breu història general. La pobresa franciscana 
catalana, en el seus vuit segles d’existència, s’ha carac-
teritzat per la bellesa de les coses simples de cada dia, 
com es veu en l’art dels convents i en l’acció dels frares 
de la tercera i quarta part del llibre. La fraternitat univer-
sal i l’agermanament amb la creació només poden ser 
autèntics si s’arrelen en una terra, per això, es recullen 
frarades, receptes de cuina i documents en un cinquè 
capítol. El llibre acaba amb una bibliografia general.

Col·leCCió MonogrAfieS, 59

ISBN: 978-84-9975-557-1

608 pàgs.  

Tapa dura amb sobrecoberta. Il·lustrat

19 x 27 cm

PVP: 45,00 €

Història dels franciscans. Religió

ISBN: 978-84-9975-557-1

9 788499 755571

1. Llibre profusament il·lustrat on podreu desco-
brir la història, els relats i les llegendes, sobre els 
frares, llurs cases i altres coses franciscanes.

2. Fra Agustí Boadas vol, a parts iguals, retre 
homenatge als catalans i als franciscans, sense 
voler caure en interpretacions grandiloqüents.

3. Llibreries generals de tot el territori.
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Agustí Boadas Llavat (Barcelona, 1963) és franciscà. Profes-
sor de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, és 
organista i arxiver dels franciscans de Catalunya.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 
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9 788479 357269

Pròleg d'artur Mas, Molt Honorable President de la 
Generalitat de Catalunya

Inclou una carta del PaPa Francesc

Prefaci de Fra Michael a. Perry, o.F.M., Ministre general

Nota de JauMe ayMar i ragolta, Degà de la Facultat de 
Filosofia de Catalunya (URL)



 
biograFia

Heterodoxos europeus
25 biografies de la consciència 

ecològica del segle xx

XAvier gArCiA

25 retrats i converses d’algunes de les figures més repre-
sentatives de l’acció i el pensament ecològics i ecologistes 
europeus que el periodista i escriptor Xavier Garcia ha anat 
recollint des dels anys 70. Tots ells —activistes, filòsofs, 
economistes, científics (físics, biòlegs, sociòlegs, etc.), pe-
riodistes i escriptors— formen un retaule viu de les millors 
ànsies d’humanisme i humanitat al llarg de la major part del 
segle XX i el que portem del XXi. En un llarg diàleg s’entre-
creuen les vides i vivències comunes d’europeus de diver-
sos països: de catalans i castellans (navarresos, murcians i 
andalusos) a austríacs; de francesos a anglesos; de suïssos 
a romanesos, i de gent d’altres continents, com egipcis i 
brasilers. Tots ells, en una gran simfonia, aposten per la 
unitat de l’espècie humana (“Una Sola Terra”) i per salvar la 
diversitat biològica del planeta Terra.

Col·leCCió MonogrAfieS, 60

ISBN: 978-84-9975-558-8

176 pàgs. 

Rústica amb solapes 

17 x 24 cm

PVP: 16,00 €

Biografies personatges catalans 

ISBN: 978-84-9975-558-8

9 788499 755588

1. Retrat de diverses generacions de pensadors 
europeus que han marcat el segle XX des d’una 
òptica de pensament diferent a la que hem estat 
acostumats, configurada per la dialèctica liberal-
conservadora i socialista-comunista.

2. Com a redactor de l'Avui, l'autor ja va escriure 
nombroses cròniques i reportatges sobre eco-
logia i defensa del territori. 

3. Mostra de l'altra cara de les filosofies políti-
ques i econòmiques que han dominat el pensa-
ment occidental modern. 

4. Llibreries generals de tot el territori.     
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Xavier Garcia Pujades (Vilanova i la Geltrú, 1950), periodista, 
assagista i biògraf. El 1977 fou cofundador del Col·lectiu de Pe-
riodistes Ecologistes de Catalunya, editors de la revista Userda. 
Autor d’una extensa obra escrita en llibre, ha col·laborat en la 
majoria de mitjans de comunicació de Catalunya i ha obtingut 
diversos premis en biografia i periodisme, entre els quals, el 
1993, el Premi Nacional de Cultura per la primera sèrie “Home-
nots del Sud”. Historiador i cronista de les lluites ecològiques 
populars, el 2007, en el centenari de l’escriptor Artur Bladé, va 
ser el coordinador de l’edició de la seva obra completa.



 
recePtari

Els plats de l'ànec gras 
JoSep M. Morell bitrià 

Aquest llibre —el que fa catorze— de Josep Maria Morell 
és un complet receptari de més d´un centenar de plats 
que tenen l'ànec gras com a protagonista. Entrants freds 
i calents, segons plats... el repertori és extens i demostra 
la capacitat creativa del xef balaguerí. Els plats de l’ànec 
gras és, sens dubte, un dels més concrets i originals, fruit 
d’una ingent labor investigadora, la imaginació al servei 
de la cuina i una capacitat didàctica inqüestionable.

Col·leCCió CAtXipAndA, 23

ISBN: 978-84-9975-550-2

188 pàgs. 

Rústica amb solapes 

11,5 x 26 cm

PVP: 14,00 €

Gastronomia. Cuina catalana i mediterrània

ISBN: 978-84-9975-550-2

9 788499 755502

1. És difícil trobar un altre llibre que porti cent re-
ceptes dedicades només a l'ànec, un tipus d'au 
que fa vint anys no es coneixia ni es cuinava.

2. Receptes fàcils de preparar que poden ser-
vir a cuiners i cuineres professionals però sense 
perdre de vista la cuina de la mestressa de casa, 
i per tant, a l'abast de tothom a la cuina de casa 
seva.

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Josep M. Morell i Bitrià (Alfarràs, 1944) ha es-
tat cuiner i propietari del prestigiós restaurant Cal 
Morell durant gairebé 30 anys. Ha alternat la fei-
na al capdavant del restaurant amb la difusió del 
saber gastronòmic a través de cursets, emissions 
radiofòniques i llibres divulgatius. 
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comercial@nusdellibres.com 
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Pròleg de Miquel Llovet
Fotografies de Jaume de Francisco 

9 788479 359843 9 788497 794985 9 788497 792523



 
recePtari

La cuina del paradís
Receptes vegetarianes 

tereSA CArleS 

Teresa Carles ens ofereix en aquest llibre una recopilació de 
100 de les seves receptes bàsiques entre 1979 i 2002. Un 
llibre indispensable per als amants de la cuina vegetariana.
Conté 115 receptes de la millor cuina vegetariana de tots 
els temps, tant de plats clàssics adaptats als gustos actuals 
com de creacions de la mateixa autora. Receptes amb tots 
els secrets a la nostra disposició.

Col·leCCió CAtXipAndA, 9

ISBN: 978-84-7935-894-5

148 pàgs. 

Rústica amb solapes 

11,5 x 26 cm

PVP: 11,00 €

Gastronomia. Cuina catalana i mediterrània

ISBN: 978-84-7935-894-5

9 788479 358945

1. El Restaurant Paradís ha esdevingutun dels es-
tabliments de la seva especialitat més originals 
i acreditats de Catalunya, un autèntic recer no 
només de la cuina sana sinó també de la cuina 
més saborosa, que pel fet de ser vegetariana no 
deixa de ser alta gastronomia.

2. A Barcelona també ha inaugurat recentment 
una botiga de sucs i batuts d'elaboració pròpia.

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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Teresa Carles és la xef del restaurant Teresa 
Carles, restaurant vegetarià i vegà, a Barcelona, 
des del 2011, i també del Flax&Kale, cuina flexi-
teriana, inaugurat el 2014 a Barcelona, el primer 
d'aquestes característiques al nostre país. Porta 
també la direcció del restaurant Paradís a Lleida, 
el primer dels restaurants que va obrir, l'any 1980. 
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