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NARRATIVA

Segona volta, tercer cel
COIA CABRÉ

Aquest llibre recull, amb goig, una part dels textos més 
clarament literaris escrits per Coia Cabré Monnè, i que fins 
ara romanien inèdits. Al costat d’un conjunt de contes ex-
traordinàriament suggeridors, el lector trobarà un diari d’un 
nen acabat de néixer i una biografia d’una dona reussenca 
durant la guerra i postguerra civils, tots dos escrits en una 
colpidora primera persona, juntament amb cartes i altres es-
crits de contingut moral que fan pensar en les epístoles dels 
nostres clàssics catalans i llatins.

1. Coia Cabré va morir el 2013, amb 58 anys. El llibre 
publica de forma pòstuma els seus textos, amb con-
tes, el diari del seu fill, les cartes, els escrits catequís-
tics i breus testimonis de persones que la van conèixer. 

2. Coia Cabré ha treballat com a professora de llengua 
catalana a Barcelona i a Reus, on ha publicat també 
diversos articles a la revista Cuarta Época, del Centre 
de Lectura de Reus. 

3. La presentació del llibre és del notari, Eladi Crehuet, 
i el pròleg de Frederic Raurell, director de la Institució 
Cultural del CIC de Barcelona. 
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Coia Cabré i Monnè (Reus, 1955 – Barcelona, 2013). 
Va cursar Filologia catalana a la UAB i es doctorà cum 
laude amb una tesi sobre la traducció catalana del 
Decameró de 1429. Paral·lelament a la seva activi-
tat com a professora de Llengua catalana i Literatura 

catalana medieval, i a la seva col·laboració en un despatx 
jurídic barcelonès, Coia conreà diversos gèneres literaris: 
contes, diaris, cartes i assajos literaris i bíblics. Una obra 
breu però d’una gran densitat intel·lectual i que ha deixat 
empremta en tots els qui s’hi han apropat.

9 788499 754956

Presentació d'Eladi Crehuet

Pròleg de Frederic Raurell



 
NOVEL·LA

Max i Odile, raó i passió 
ANTONI LLORET 

"L’autor conversa sobretot amb dos personatges ficti-
cis, Max (de cognom Carnap, en record d’un filòsof re-
marcable) i Odile, però es passa l’estona parlant també 
directament amb nosaltres. Quan diu que ens proposa 
esquitxos d’idees, fa molt més que això: ens posa da-
vant el mirall i ens mostra la tensió constant entre la 
nostra raó i les nostres passions, entre la nostra migra-
da intel·ligència i la nostra recurrent estupidesa. De fet, 
hi haurà pàgines que ens ajudaran a emocionar-nos i a 
descobrir l’estupidesa de la nostra intel·ligència. El llibre 
ens convida a replantejar-ho tot, a no parar de fer-nos 
preguntes sobre qualsevol qüestió. Joan Fuster deia ad-
mirativament que Bertrand Russell no era un filòsof sinó 
un desinfectant. Aquest llibre tampoc no deixarà indife-
rent el lector. Quan l’acabi de llegir potser sabrà i creurà 
menys coses, però estic segur que serà una mica més 
savi" (Josep M. Terricabras).

COL·LECCIÓ LO MARRACO, 289

ISBN: 978-84-9975-571-7

232 pàgs.  

Rústica amb solapes

13,5 x 21 cm
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Literatura catalana
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9 788499 755717

1. A través d’un diàleg entre dos personatges, el llibre 
reflexiona sobre la tensió entre la raó i les passions, i la 
intel·ligència i l’estupidesa humana. 

2. Antoni Lloret és un físic català que publica una 
novel·la gens convencional en què dóna més impor-
tància a les idees que als fets. 

3. L’autor ha compaginat la seva carrera científica, 
amb l’escriptura i la dedicació a la cultura i la llengua 
catalanes. Ha escrit més de 100 treballs científics i di-
versos llibres de creació literària. També és membre 
de l’Institut d’Estudis Catalans, Medalla Narcís Montu-

riol i Creu de Sant Jordi. 
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Antoni Lloret i Orriols (Barcelona, 1935). Doctor 
en Ciències Físiques per les Universitats de Barce-
lona i de París-Sorbona, membre corresponent de 
l’Institut d’Estudis Catalans, Medalla Narcís Mon-
turiol 2004 i Creu de Sant Jordi 2008. Entre altres 
tasques, ha estat professor i investigador al Parc Ci-
entífic de la UB. A més de nombrosos treballs cien-

tífics, destaquen les publicacions d’un Diccionari de la ciència 
i la tecnologia nuclears (1979), Micmac, escrita amb Jaume 
Fuster (1993) i El Cafè Metropol (1999).

9 788499 755366 9 788499 755076



 
ASSAIG

Catalunya: nous horitzons
LLORENÇ SÀNCHEZ VILANOVA

A més de la descripció que fa de les arrels històriques del 
problema, l’autor ens trasllada als escenaris de futur, per 
abordar, així, els principals problemes que poden ocórrer en 
la separació de Catalunya d’Espanya. I en aquest sentit ens 
parla de les pensions i prestacions socials, del deute, de la 
hisenda, de la defensa i seguretat ciudadana, de la justícia, 
de la integració a Europa, de l’energia i d’altres qüestions 
que, inevitablement, sorgiran des dels primers dies de la 
nova Catalunya. Som davant d’un llibre redactat amb conei-
xement de causa i que aspira a contribuir, des de seriosos 
plantejaments, a la gran causa de Catalunya, enfrontada a la 
més transcendental de les decisions (Josep M. Terricabras). 

COL·LECCIÓ PROSES, 86

ISBN: 978-84-9975-561-8

136 pàgs  

Rústica 

15 x 24 cm

PVP: 14,00 €

Sociologia, Política, Catalanisme

ISBN: 978-84-9975-561-8

9 788499 755618

1. Un instrument d’informació i anàlisi sobre la inde-
pendència de Catalunya i sobre les seves motivacions. 

2. Llorenç Sànchez Vilanova és un autor barceloní molt 
prolífic, amb més de 100 obres a les seves esquenes. 
Malgrat no tenir formació acadèmica com a historia-
dor, se’l considera un especialista en història pallaresa, 
principalment de la Pobla de Segur i la Conca de Dalt.  

3. El pròleg del llibre és de l’historiador i ex diputat, 
Joaquim Ferrer Roca. 
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Llorenç Sànchez i Vilanova (Barcelona, 1930). És au-
tor d’una vasta obra de temàtica diversa: història, po-
esia, teatre, assaig, traducció, biografia, guionatge, 
article d’opinió, obra de pensament, estudi diplo-
màtic... Són més de cent cinquanta títols enmig d’un 
esforç que no cessa. En aquest extens corpus són 

rellevants els treballs dedicats a la historiografia amb 
obres sobre El Pallars o la Val d’Aran. D’altra banda, ha desta-
cat com autor d’interessants treballs de reflexió i de pensament, 
sense que hagi estat absent de la seva obra la problemàtica de 
Catalunya, amb les seves múltiples vicissituds.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 
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Pròleg de Joaquim Ferrer Roca  



 
NARRATIVA

Camp de terra
LLORENÇ BONET

Camp de terra es un recull d’histories reals vinculades al 
futbol de casa, amateur, de carrer i de poble, on hi ha una 
mica d'història, nostalgia, territori, diversió, èxits, fracas-
sos, reflexions i amor, explicats en primera persona. Camp 
de terra explica de forma cronològica els sentiments que 
viu un jugador de futbol a partir de les experiències. Tam-
bé és un homenatge als personatges que formen la fami-
lia del futbol amateur i la seva cara més desconeguda. El 
llibre s'acompanya d’un disc amb cinc temes creats per 
Jordi Besora, relacionats directament amb els textos del 
llibre. Es podria dir que és un llibre que es pot escoltar i un 
disc que es pot llegir.

COL·LECCIÓ NARRATIVA, 83 

ISBN: 978-84-9975-582-3

124 pàgs. + CD

Rústica amb solapes

13,5 x 21 cm

PVP: 20,00 €

Literatura catalana. Futbol 

ISBN: 978-84-9975-582-3

9 788499 755823

1. Relats relacionats amb el futbol i amb la vida quoti-
diana, i amb personatges reals, com Carles Puyol.

2. Combina disciplines artístiques: relats narrats des 
de la vessant humana, poemes i lletres de cançons. El 
llibre inclou un CD. 

3. Llorenç Bonet és conegut per la seva vinculació al 
futbol lleidatà, on ha jugat i entrenat diversos clubs 
(Poal, Mollerussa, La Pobla de Segur, Artesa de Segre, 
etc). També ha treballat com a DJ i ha impulsat revistes 
de música i empreses culturals. 

4. El pròleg és del músic Miqui Puig (Los Sencillos). 

5. L’autor publica aquest blog: http://scur.cat/J3E7MP 

6. Llibreries generals de tot el territori. 
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Llorenç Bonet i Gómez (1973, El Poal, Pla d’Urgell) és em-
presari de la construcció i fundador de l’entitat de gestió 
esportiva “La toca football sports”. Està vinculat al futbol 
lleidatà, com a jugador o entrenador, i ha passat pels molts 
clubs, entre els quals el C.F. Poal, C.F. J. Mollerussa, C.F. 

La Pobla de Segur, C.E. Artesa de Segre, C.F. Balaguer, Club Llei-
da esportiu, o U.E. Tàrrega. També ha realitzat Campus de futbol 
formatius. També es dedica a la promoció cultural, com a impulsor 
i director de la revista Revers Magazine i fundador de l’empresa 
“Vincles Accions Culturals”. Vinculat al món de la música, ha organi-
zat festivals i el Club de música electrònica i indie “Souclub”. Oca-
sionalment fa de DJ, escriu com a blocaire i ha produït videoclips.

Inclou CD

9 788499 750873

Pròleg de Miqui Puig



 
AUTOAJUDA

Dones i homes al descobert
Consells per a trobar la parella ideal

ALBERT RAMI

Rami Remeis, amb aquest llibre, vol establir la desitjada 
complicitat entre les persones, sobretot en la convivència 
de cada dia. A partir d’un concepte interactiu, Rami Remeis 
aconsella la millor manera perquè els vincles de parella o 
d’amistat puguin sorgir, afermar-se i créixer. Tot plegat amb 
el suport de productes basats en les diferents teràpies na-
turals. 
El llibre és divideix en dues parts. En la primera pretèn des-
cobrir el misteriós món de les dones, mentre que en la se-
gona s’endinsa en el món dels homes. Així, doncs, escriu 
pensant en tothom i esperant que els seus coneixements  
us puguin ajudar a trobar la felicitat al costat de la vostra 
parella.

COL·LECCIÓ PROSES, 88

ISBN: 978-84-9975-572-4

120 pàgs.  

Rústica

15 x 24 cm

PVP: 14,00 €

Filosofia popular

ISBN: 978-84-9975-572-4

9 788499 755724

1. Experiències que l’autor ha recopilat al llarg de les 
històries escoltades i d’intentar cercar la millor solució 
per a cada una d’elles. És un llibre pràctic per a homes 
i dones, amb consells, explicacions i exemples propers 
sobre com solucionar els problemes de parella. 

2. Albert Rami té 45 anys d’experiència al món de la 
medicina natural. També ha participat en programes 
de televisió de TV3, 8tv, Catalunya Ràdio, RAC1, la 
Cope, Onda Cero i UA1. 

3. Albert Rami, també conegut com a Rami Remeis, 
publica un blog (http://www.ramiremeis.cat/) i té un 
canal al Youtube (http://scur.cat/CJ7JN6). 
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Rami Remeis (Albert Rami) té quaranta-cinc anys d’experièn-
cia en el món dels tractaments amb mitjans naturals. Vegeta-
rià i naturòpata, fa més de trenta anys que fa de col·laborador 
en emissores de ràdio i programes de televisió: ha participat 
a La Columna de Júlia Otero i El Club d’Albert Om a TV3, 
i també en altres mitjans televisius com 8tv; així mateix, ha 
aparegut en programes de ràdio a RAC1, Catalunya Ràdio, 
Cope, Onda cero i Ua1. Ha impartit més de quatre-centes 
conferències. Actualment està jubilat, però es manté força 
actiu amb la vocació d’ajudar tothom que pot.
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9 788499 754017



 
RELIGIÓ

La pregària interreligiosa, avui
Poden pregar juntes les religions?

JESÚS SANS COMPTE, O.C.D.

Una consistent aportació sobre un tema cabdal en el diàleg 
interreligiós: la possibilitat que les tradicions religioses es 
trobin entre elles en un espai que les transcendeix a totes. 
És l’àmbit de la pregària. L’autor aborda amb rigor tots els 
aspectes d’aquesta qüestió. En primer lloc, els trets fona-
mentals de com cada tradició concebeix el seu acte, és a dir 
orant. En segon lloc, les dificultats i possibilitats des de la 
teologia cristiana sobre la trobada de les diverses religions 
en la pregària, silenciades davant el Misteri. En tercer, els 
antecedents bíblics sobre aquesta comunió interreligiosa 
en la pregària. En quart lloc, les experiències concretes que 
ja s’han dut a terme: entre elles, el cas del grup interreligiós 
de Lleida. Finalment, un suggeridor annex final amb cites 
sobre la pregària de místics i contemplatius de les diferents 
tradicions.

COL·LECCIÓ MONOGRAFIES, 61

ISBN: 978-84-9975-564-9

128 pàgs.  

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Religions del món

ISBN: 978-84-9975-564-9

9 788499 755649

1. És un llibre que té un interès molt actual perquè re-
flexiona sobre la multiculturalitat i la convivència entre 
nacionalitats, ètnies i religions.

2. L'autor és conegut a l’Alborç (Tarragona) –on va néi-
xer– i a Lleida, on és prior i rector del Santuari-Parròquia 
de Santa Teresina i professor de l’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Lleida (IREL). També presideix 
l’Associació UNESCO de Lleida i col·labora amb el Bisbat. 

3. Llibreries generals i  religioses de tot el territori. 
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Jesús Sans i Compte, o.c.d., (L’Arboç, 1958). És 
prior i rector del Santuari-Parròquia de Santa Te-
resina de Lleida. Ha cursat estudis de llicenciatura 
especialitzada en teologia fonamental. Exerceix 
com a professor de Diàleg Interreligiós a l´Institut 
Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL). 

Des de l’any 2003 presideix l’Associació UNESCO de Lleida. 
És membre fundador de l’Assemblea Municipal de les Reli-
gions a Lleida (2005) i també col·laborador de la Comissió 
d’Ecumenisme i Diàleg Interreligiós del Bisbat de Lleida.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 
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TEATRE

Coses nostres
RAMON MADAULA 

El director d’un teatre públic i un reputat crític es troben 
per parlar de les “seves coses”. En el transcurs de la 
conversa hi apareixen diverses qüestions: Com i qui de-
termina la qualitat artística? La premsa crea tendències? 
La critica té prejudicis? L’èxit o el fracàs d’un especta-
cle pot dependre del tractament que li dóna la premsa? 
Es pot comprar, un crític? Quina ha de ser la funció del 
teatre públic? Sense ajudes públiques el teatre desapa-
reixeria? Les arts escèniques estan trobant el llenguatge 
adequat per l’espectador del segle XXI? O per contra, 
esdevenen una expressió artística cada vegada més ana-
crònica? Tots dos homes es necessiten. Arribaran a al-
gun tipus de pacte?

COL·LECCIÓ NARRATIVA, 82

ISBN: 978-84-9975-560-1

62 pàgs. 

Rústica

13,5 x 21 cm.

PVP: 12,00 €

Teatre autors catalans 

ISBN: 978-84-9975-560-1

9 788499 755601

1. És la primera obra de l'actor Ramon Madaula, que 
ha participat en sèries tan conegudes com Estació 
d’enllaç i Ventdelpla. També és productor teatral i ha 
rebut diversos guardons, entre els què destaquen el 
“Butaca”, el “Ciutat de Barcelona” i el “Gaudí”. 

3. Madaula defineix el llibre com el fruit de les seves 
queixes i neguits al voltant dels diners públics i de certs 
aspectes relacionats amb els mitjans de comunicació. 

4. “Coses nostres” ha rebut el premi “Recvll” i el pre-
mi de teatre “Josep Ametller”. 

5. Madaula parla del llibre: http://scur.cat/EXBXKN 
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Ramon Madaula (Sabadell, 1962) als 22 anys obté 
el graduat en interpretació a l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Ha participat, com a personatge pro-
tagonista, en gairebé una trentena de muntatges 
teatrals, a gairebé tots els escenaris de Barcelona. 

Pel que fa a la televisió, ha col·laborat, en primers papers, 
en nou produccions, algunes d’elles tan conegudes com 
Estació d’enllaç o Ventdelpla. També ha produit vuit pro-
jectes teatrals. Ha rebut diversos guardons: el premi «Buta-
ca» l’any 2004 per la seva interpretació a l’obra Calígula; el 
premi “Ciutat de Barcelona” 2008 per El Llibertí; i el premi 
«Gaudí» 2014 per la seva participació a la pel·lícula La por.

Premis Recvll 2014
Premi de Teatre "Josep Ametller"



 
PERIODISME

De La Publicidad a La Publicitat
Del republicanisme històric 
al catalanisme intel·lectual

ALBERT SUÑÉ

Va ser un salt considerable. Perquè passar de fer un dia-
ri en castellà a editar-lo en català —canviant-ne només 
dues lletres del títol—, no va ser fàcil. Encara que ho sem-
blés. I es passà d’un republicanisme històric al catalanisme 
intel·lectual mercès a la il·lusió que el 1922 va menar tota 
aquella gent de La Publicitat a inflar les veles i a aixoplugar-
hi els millors escriptors de Catalunya, València, les Illes i el 
Rosselló. El resultat fou un diari que, segons Carles Sentís, 
“era el més ben fet de tots”. Aquesta és la seva història.

COL·LECCIÓ RETALLS, 11

ISBN: 978-84-9975-583-0

160 pàgs. + 8 pàgs. fotos 

Rústica

15 x 21 cm

PVP: 15,00 €

Història periodisme català

ISBN: 978-84-9975-583-0

9 788499 755830

1. Explica la història del diari La Publicidad (1878 – 1922), 
convertit en La Publicitat (1922 – 1939), arran de la seva 
adquisició per Acció Catalana. Va ser un dels mitjans de 
comunicació per excel·lència de principis del segle XX i un 
dels principals òrgans del catalanisme intel·lectual.

2. Entre els col·laboradors de La Publicitat, hi va haver 
Pompeu Fabra, Carles Riba, Josep Pla, Carles Sentís, Jo-
sep Vicenç Foix, Antoni Rovira i Virgili, Carles Soldevila i 
Josep Maria de Segarra. 

4. Consulta online de La Publicitat: http://scur.cat/4A7393

5. Llibreries de periodisme i comunicació. 
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Altres títols de la col·lecció: 

NOVETAT

El periodista Albert Suñé i Ysamat (Barcelona, 1945) es mou 
en diversos registres. Fundador de l’Avui, hi ha escrit Histò-
ria del Jazz a Catalunya i, amb Josep Porter i Moix, el col-
leccionable 100 Anys d’Esport Català (1888-1988). És autor 
de Les revistes de cinema i els 50 anys de Fotogramas i Quan 
Kubala omplia els estadis. Ha rebut el I Premi Jaume Salés i 
Sanjaume de Teatre 2012 per Desaparegut sobre el Canal, i 
ha presentat i editat els programes radiofònics Jazzsom aquí 
i Jazz Band Acostumant. És crític de jazz de la Revista Musical 
Catalana.

Comandes:  902 885 772
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9 788499 754437 9 788497 795876



 
POESIA

Les coses i els miratges
JOAN C. GONZÀLEZ-PUJALTE

L’autor mateix explica que “en el fons aquest llibre és un sol 
poema, fraccionat, –cada un dels poemes acaba amb una 
coma enlloc d'un punt– i parla de tot allò que passa per la 
vida, al teu voltant, que fa que t’adonis que moltes coses 
són diferents a com pensaves que serien”. 
La poesia és rebuscar a dins d'un mateix. Per González Pu-
jalte, quan assoleixes una certa edat i t'atures a analitzar tot 
allò que has captat amb el pas dels anys, moltes coses no 
són el que un creia. 

COL·LECCIÓ LA SUDA, 169

ISBN: 978-84-9975-581-6

72 pàgs.  

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 12,00 €

Poesia autors catalans

ISBN: 978-84-9975-581-6

9 788499 755816

1. Poemari que explica les coses que passen des d’un 
punt de vista de la perplexitat. Parla sobre el que tenim 
i que dóna imatge de bellesa i de record d’algú; i el 
miratge de creure que algun dia entendrem tot això. 

2. Joan Carles Gonzàlez Pujalte és un poeta mataroní, 
que ha publicat diversos llibres i ha guanyat entre altres 
premis el “Martí i Pol” de poesia de Roda de Ter i de la 
UAB i el “Joan Teixidor” d’Olot. 

4. Aquest treball “Premi Benet Ribas de Poesia 2014” i 
el “L Premis Recvull” de Blanes. 

5. Gonzàlez-Pujalte explica què és la poesia per ell: 

http://scur.cat/B57A5G 
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Altres títols de la col·lecció: 

NOVETAT

Joan Carles Gonzàlez Pujalte (Mataró) és llicenciat en Histò-
ria de l’Art. Ha exercit diversos anys de professor i ha conreat 
durant un any la performance amb el grup Art-Incube per 
acabar dedicant-se en exclusiva a la poesia. El poeta mata-
roní, que compta amb diversos llibres publicats, ha guanyat 
diferents premis literaris, entre els quals destaquen el Martí i 
Pol de Roda Ter i de la UAB, i el Joan Teixidor d’Olot.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 
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9 788499 753102 9 788499 754390

L Premis "Recvll" de Blanes

Premi Benet Ribas de Poesia, 2014



 
HISTÒRIA

Els diputats de l'antiga Corona 
d'Aragó a les Corts de 

Cadis (1808-1812)
ANTONI SÀNCHEZ CARCELÉN

Per primera vegada un llibre analitza de manera exhausti-
va i conjunta els diputats de l’antiga Corona d’Aragó –ca-
talans, valencians, aragonesos i balears– al llarg del pro-
cés constituent de les Corts de Cadis, que culminà amb la 
promulgació de la primera Constitució de la història d’Es-
panya el 19 de març de 1812, coneguda popularment 
com La Pepa, símbol de la revolució liberal espanyola 
per instituir el primer Estat de Dret: sobirania nacional, 
separació de poders, sistema representatiu per sufragi 
censatari masculí, igualtat civil, llibertat d’impremta, dret 
a la instrucció pública, defensa de la propietat privada, 
abolició del règim jurisdiccional, supressió de la Inquisi-
ció i prohibició del turment.

COL·LECCIÓ BECA ERNEST LLUCH, 07

ISBN: 978-84-9975-563-2

456 pàgs. 

Rústica 

15 x 21 cm

PVP: 20,00 €

Història de Catalunya 

ISBN: 978-84-9975-563-2

9 788499 755632

1. Estudi per comprendre el sentit dels factors dels de-
bats polítics entre 1808 i 1812, que culminen amb la 
redacció de la Pepa, la primera Constitució espanyola. 

2. Antoni Sànchez és un reconegut historiador  entre 
altres premis ha rebut el “Josep Lladonosa d’Història 
Local dels Països Catalans”, el “Gumersind Bisbal i 
Gutsems” i la “VIII Beca Ernest Lluch”, amb la que pu-
blica aquest llibre. 

3. Actualment és professor de ciències socials a Sant 
Feliu de Guíxols. 
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Altres títols de l'autor: 

NOVETAT

9 788497 796392

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

Antoni Sànchez Carcelén (Lleida, 1979). Doctor en història per 
la UdL. La seva tesi Absolutisme i liberalisme a Lleida (1814-
1828) ha estat reconeguda per l’IEC amb el premi Jaume Vi-
cens Vives (2007). Ha publicat diversos llibres: La Guerra del 
Francès a Lleida. La insurgència lleidatana contra Napoleó i les 
seves conseqüències (1808-1814); Els defensors de Ferran VII 
a Lleida (1823-1833) –premi Josep Lladonosa d’Història local 
dels Països Catalans (2008) –; Absolutisme i liberalisme: L’Es-
glésia de Lleida durant el regnat de Ferran VII (1808-1833) –
premi Gumersind Bisbal i Gutsems (2011)–; o Les muntanyes 
en armes. El carlisme a les Valls d’Àneu. 

VIII Beca de Recerca Ernest Lluch  



 
HISTÒRIA

Les veus del sagrat
XAVIER TERRADO, FLOCEL SABATÉ (EDS.)

El Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals ‘Es-
pai, Poder i Cultura’ de la Universitat de Lleida ha cen-
trat, entre 2008 i 2012, part dels seus esforços a inda-
gar com la societat medieval encaixava els textos d’unes 
religions basades en llibres que recollien la paraula de 
Déu, tal com s’arraulien les creences de cristians, jueus i 
musulmans. A partir d’aquest treball, catorze destacats fi-
lòlegs, especialistes en llengües semítiques i romàniques 
i provinents de centres de recerca de diferents països, 
apleguen un ampli ventall d’estudis que incrementen el 
coneixement d’un aspecte clau en la construcció de la 
identitat social medieval.

COL·LECCIÓ VERUM ET PULCHRUM MEDIUM AEVUM, 08

ISBN: 978-84-9975-562-5

304 pàgs. 

Rústica 

17 x 24 cm

PVP: 20,00 €

Història medieval 

ISBN: 978-84-9975-562-5

9 788499 755625

1. El llibre recull els articles de 14 filòlegs internacionals, 
que expliquen com la societat medieval es va construir 
mitjançant els relats de les creences cristianes, jueves i 
musulmanes. 

2. Forma part d’un treball de recerca, realitzat entre el 
2008 i el 2012, pel Grup de Recerca consolidat en Estudis 
Medievals ‘Espai, Poder i Cultura’, que ja ha editat 7 vo-
lums més de les seves investigacions. 

4. Els seus autors, Flocel Sabater i Xavier Terrado, són 
alguns dels medievalistes més reconeguts i prolífics de 
l’Estat espanyol.  

5. Llibreries especialitzades en història.     
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9 788499 750057
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Volum que recull les ponències dels professionals participants 
al Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals Espai, 
Poder i Cultura, que ja ha editat 7 volums més de les seves 
investigacions. 

9 788499 754352



 
ENSENYAMENT

Enquesta de convivència escolar 
d'Andorra. Curs 2012-2013

PEPITA BATALLA I MERCÈ CASALS

Darrerament els mitjans de comunicació s’han fet ressò d’un 
fenomen que ha esdevingut un tema de preocupació creixent 
en la nostra societat, que és la problemàtica derivada de la 
convivència entre iguals en els centres escolars. Són diversos 
els estudis i les investigacions que s’han realitzat a finals de 
la dècada dels 90 sobre aquest tema a Espanya, França i a la 
resta d’Europa, en àmbits geogràfics i escolars variats, i tots 
ells subratllen la necessitat de donar importància a aquest 
fenomen que atempta contra els drets dels infants i adoles-
cents, en un marc jurídic on precisament es protegeix la dig-
nitat, la integritat física i moral de les persones. En aquest 
llibre es presenta el resultat d’una enquesta feta a tots els 
alumnes de 8 a 16 anys d’Andorra. 

COL·LECCIÓ ESTUDIS, 146

ISBN: 978-84-9975-570-0

232 pàgs.  

Rústica amb solapes

16 x 22 cm

PVP: 20,00 €

Sociologia, Centres escolars

ISBN: 978-84-9975-570-0

9 788499 755700

1. Té com objectiu principal avaluar la convivència 
escolar i veure en quina mesura es donen fenò-
mens com el de l’assetjament entre iguals.

2. Llibre impulsat pel Centre de Recerca Sociolò-
gica de l'Institut d'Estudis Andorrans.

3. Llibreries d'Andorra.
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Altres títols de la col·lecció: 

NOVETAT

Pepita Batalla Salvadó. Llienciada en sociologia per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Investigadora del Centre de 
Recerca Sociològica d’Andorra des de l’any 2001.
Mercè Casals Solé. Llicenciada en sociologia per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i llicenciada en psicologia per 
la UNED. Investigadora del Centre de Recerca Sociològica 
des de l’any 2002 i professora col.laboradora de la Universitat 
d’Andorra des de l’any 2012.
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ESTUDIO LITERARIO

El sentido figurado
34 poemas de Jaime Gil de Biedma

PERE ROVIRA

En El sentido figurado, Pere Rovira estudia la obra poética de 
Jaime Gil de Biedma, atendiendo a aspectos como la ambien-
tación, los personajes, el punto de vista narrativo, los juegos 
tonales y las estrategias de la construcción poética, y tenien-
do muy en cuenta cierta observaciones de Jaime Gil, por 
ejemplo: "Nuestra intención era hacer una poesía de la ex-
periencia social, el mismo tipo de experiencia que se puede 
recoger en la novelística o en la prosa". "Para mí, el poema 
empieza en una composición de lugar y acaba en una sínte-
sis: la invención de una relación significativa entre un hombre 
concreto y el mundo en que vive". "La poesía que yo aspiro a 
hacer no es comunión, sino conversación, diálogo".

COL·LECCIÓ EL FIL D'ARIADNA, 32

ISBN: 978-84-7935-592-0

160 pàgs.  

Rústica

16 x 22 cm

PVP: 9,00 €

Filología, Poesía

ISBN: 978-84-7935-592-0

9 788479 355920
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RELLANÇAMENT

En motiu del 25è aniversari de la mort de Gil de Biedma, Pa-
gès Editors rellança el llibre que Pere Rovira va publicar amb 
Pagès Editors l’any 1999.
Gil de Biedma (Barcelona, 1929) és un dels autors més impor-
tants de la Generació del 50.
El País va publicar aquesta notícia en motiu de l’aniversari de 
la seva mort: http://dom.cat/glb
Pere Rovira és professor de literatura espanyola moderna a 
la Universitat de Lleida. Ha investigat la poesia d’autors com 
Jaime Gil de Biedma, l’obra de Gustavo Adolfo Bécquer, Al-
fonso Costafreda i Gabriel Ferrater. També ha exercit d’es-
criptor de poesia i narrativa.
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novel·la

Dragal 2 
La metamorfosi del drac

ElEna GallEGo abad

Mentre la Policia investiga un estrany robatori a 
l’església de San Pedro, la Mónica es prepara que acudir 
a la seva cita al gorg de la Moura. La noia no sap encara 
que la notícia de la desaparició d’Hadrián corre com la 
pólvora pel poble ni que algú vigila de prop els seus 
moviments. Mentre l’espera, Dragal descobreix, per pri-
mer cop en la seva mil·lenària existència, una limitació 
dels seus poders. Per recuperar el seu lloc privilegiat en 
l’escala biològica, el drac ha d’absorbir la matèria gris 
del cervell d’Adrián i aconseguir una simbiosi amb la 
seva ànima. Si aconsegueix humanitzar-se el món serà, 
però si no Esperant un miracle que els ajudi a salvar el 
seu amic, Mónica i don Xurxo hauran de desvetllar les 
claus amagades a la mil·lenària església de San Pedro. 
Hi descoriran que, per tal d’acomplir els designis de la 
profecia, el cavallerds de l’Orde de Dragal ja van iniciar 
el seu retorn.

Col·leCCió NaNdibú Jove, 2

ISBn: 978-84-9975-573-1

312 pàgs.  

Rústica

14 x 20 cm

PVP: 14,00 €

Literatura infantil i juvenil 

ISBN: 978-84-9975-573-1

9 788499 755731

4

1. Dragal 1: L’herència del drac es va publicar en ga-
llec el 2010 (Edicións Xerais) i va ser finalista del IV 
Premi Caixa Galicia de Literatura Xuvenil. Dragal 2: 
La metamorfosi del drac és la segona part d’aquesta 
saga. El 2012 va obtenir el VIII Premi Frei Martín Sa-
rramiento (categoria 1r i 2n ESO), atorgat per esco-
lars de diversos centres d’ensenyament de Galícia. 

2. El primer volum va ser un èxit de vendes a Galícia i 
ja ha arribat a la 8a edició. S’està traduint al castellà, 
portuguès i anglès i properament a altres idiomes. 

3. Elena Gallego és nascuda a Terol, però des de ben 
petita viu a Galícia. 

4. L'autora té pàgina web pròpia. 

5. Llibreries de tot el territori i llibreries especialitza-
des en literatura juvenil. 
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Després de Dragal 1, L'herència del drac, 

continua la història enigmàtica del Drac. 

NOVETAT

Elena Gallego Abad (Terol, 1969) marxà a 
viure a Galícia amb la seva família quan era 
molt petita, i es va instal·lar a Verín, on va 
transcórrer la seva infantesa i adolescència. 
Ha treballat de periodista en diversos mitjans 
de comunicació de Galícia, tan de premsa es-

crita com de ràdio. El 1998 va rebre el premi de perio-
disme Xosé Aurelio Carracedo. Com a escriptora, l’any 
2009 va ser finalista del IV Premi Caixa Galicia de Lite-
ratura Xuvenil en llengua gallega amb la seva novel·la 
Dragal I. L’herència del drac. 
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