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música

Cent anys de l'Escola Municipal 
de Música de Lleida (1915-2015)

LLuís Marc Herrera i LLop

Els actuals Conservatori i Escola Municipal de Música de 
Lleida compleixen el seu primer centenari. Des d’aquelles 
primeres classes a inicis de novembre de 1915, minses en re-
cursos i ubicades en un local aprofitat de l’escola pública de 
l’Almodí Vell a la plaça de Sant Joan, fins a l’actual seu –que 
comparteix edifici amb l’Auditori Municipal Enric Granados– 
s’han produït molts esdeveniments. Diferents locals, etapes 
de l’escola més o menys complexes i lleis d’educació diver-
ses han anat marcant el camí d’aquest centre educatiu, però 
no hi ha dubte que els protagonistes reals dels seus primers 
100 anys d’història han estat el professorat, els estudiants i 
les seves famílies, que han cregut en el projecte.  

1. És el primer llibre que recull tota la història 
de l’Escola Municipal de Música de Lleida, una 
institució on hi han estudiat milers de lleidatans 
i lleidatanes. També aporta una documentada 
història sobre l’evolució dels ensenyaments de 
música, des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. 

2. El llibre té desenes de fotografies que narren 
la història de l’Escola, mostren els alumnes, els 
concerts i les diverses instal·lacions per les que 
ha passat. També compta amb un llistat de tot el 
professorat que hi ha format part.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de la col·lecció:  

coL·Lecció MonoGraFies, 62

ISBN: 978-84-9975-586-1

194 pàgs. + 16 pàgs. fotos color 

Tapa dura

17,5 x 24 cm

PVP: 20,00 €

Història de la Música 

ISBN: 978-84-9975-586-1

9 788499 755861

9 788497 799171

NOVETAT

Lluís Marc Herrera i Llop. És catedràtic d’Educació 
Secundària (2009) i Doctor en Geografia i Història 
(1997) per la UB. Ha impartit classes en àmbits di-
ferents que van des de l’educació secundària fins a 
l’ensenyament universitari, passant per escoles de 

música i conservatoris. El seu camp d’investigació té la do-
ble vessant històrica i didàctica i s’ha concretat en diverses 
publicacions d’ambdós àmbits i en la col·laboració amb re-
vistes especialitzades en el camp de la didàctica musical i 
participació en obres col·lectives.

9 788499 753096

Presentació d'Àngel Ros Domingo

Pròleg de Xosé Aviñoa Pérez
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NarratIva

Femení plural 
Mireia GonzàLez antó i rosa M. GiraLt navarro 

La intenció del llibre que teniu en lectura no és en cap cas que 
serveixi per a estudis estadístics o per generalitzar tendències; es 
limita a reflectir les realitats de les dones que hi apareixen. No obs-
tant, perquè el seu interès sigui més, les autores ens vam plantejar 
oferir un ventall ampli i variat. És per això que vam decidir contac-
tar amb dones provinents de diversos països dels continents Àsia 
(Xina, Índia, Corea del Sud), Àfrica (Mali, Marroc, Senegal, Egipte, 
Etiòpia), Amèrica (Canadà, Colombia, USA, Cuba, Bolivia, Perú) 
i Europa (Rússia, Romania, Regne Unit, Bulgària). I fer-ho també 
amb un criteri d’edat (des dels 25 als 54 anys), procedència de 
diferents àmbits culturals, socials, econòmics, religió (musulmana, 
sikh, catòlica o cap de manifesta)... i, així mateix, amb variades 
motivacions per emigrar. Un cop seleccionades segons aquests 
paràmetres, ens vam interessar en conversa per les seves circum-
stàncies personals i, a partir d’aquí, vam elaborar un qüestionari 
a mida per a cadascuna. Val a dir que totes elles han autoritzat la 
publicació de la seva entrevista.

© Fotografies de la coberta: Josep Barbero, 2015

coL·Lecció GuiMet, 200 

ISBN: 978-84-9975-593-9

120 pàgs.  

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 14,00 €

Biografies

1. Converses amb dones migrades que actual-
ment viuen a la ciutat de Lleida (Àsia, Cuba, Ca-
nadà, Bulgària, Senegal, etc). 

2. Històries de vida que expliquen el per què 
aquestes dones van decidir migrar, quina és la 
seva experiència a Lleida i què pensen de la vida 
en general.

3. Té un interès molt actual perquè reflexiona 
sobre el multiculturalisme i la convivència entre 
nacionalitats, ètnies i religions.

3. Les seves autores són nascudes a Lleida, on 
sempre han treballat.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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Rosa Maria Giralt Navarro (Lleida, 1956) és 
mestra i llicenciada en Geografia i Història. Ha 
publicat assaig i les novel·les Quart creixent 
(Solsona Comunicacions, 2002), Darrere la boi-
ra (Abadia Editors, 2005) i Sota el cel d’Istanbul 
(Paris Editors,  2011). És coautora de ”Petit dic-
cionari de la Pau (Pagès Editors 2006). Ha estat 
quatre anys d’assessora en temes d’emigració a 
la Subdelegació del Govern a Lleida, oportuni-

tat que ha aprofitat per endinsar-se i conèixer aquest món en 
profunditat.
Mireia González Antó (Lleida, 1965) és assessora en Comuni-
cació post-graduada en Tècniques i Mitjans de Comunicació. 
Després d’haver exercit de periodista en la redacció del diari 
Segre, la seva trajectòria com a directora de Comunicació la 
va dur a especialitzar-se en Premsa, de la qual ha esdevingut 
una experta. Ha dirigit nombroses publicacions i gabinets de 
Premsa i Comunicació. És autora del llibre d’entrevistes “Do-
nes i medicina a Lleida”, ha participat en el llibre Experiencias 
de liderazgo de mujeres directivas, de Rosa Escapa i Luz Mar-
tínez, i ha col·laborat en diverses publicacions culturals.

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 7547279 788499 755564
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novel·la

Ànimes batudes
JauMe barruLL

A partir del retrobament fortuït entre dues dones, ja grans 
i amb experiències vitals oposades, Ànimes batudes s’en-
dinsa en un mosaic d’històries personals i d’anècdotes que 
transcorren entre la ciutat de Lleida i el poble de Sant Bernat 
de Riucorb (Sant Bernat per a la gent de dretes, Riucorb per 
a la d’esquerres). Ambdues acaben perfilant les il·lusions, 
les decepcions, les contrarietats i les passions d’uns homes 
i d’unes dones que veuen com les seves vides són batudes 
(batuda: “Pallissa, llenyada”, diu el Pompeu Fabra) per la 
guerra i com aquesta els aboca, de manera imprevisible,  
a la vida o a la mort. Jaume Barrull Pelegrí, historiador i  
lector impenitent (i diletant, diu) de novel·les, ha reunit en  
aquest llibre les dues vessants, la professió i la devoció, per 
endinsar-se, des d’aquesta doble perspectiva, potser no tan 
distants, al nostre passat més immediat: el de la guerra civil  
de 1936-1939.

coL·Lecció Lo Marraco, 292

ISBN: 978-84-9975-591-5

520 pàgs  

Rústica 

15 x 24 cm

PVP: 24,00 €

Literatura, narrativa, ficció

1. U  Novel·la costumista sobre la guerra civil, am-
bientada entre Lleida i Sant Bernat de Riu Corb. 

2. A partir del retrobament fortuït de dues do-
nes, la història repassa els efectes quotidians 
que deixa el conflicte a les comarques de Lleida. 

3. Jaume Barrull és un historiador local lleidatà 
especialitzat en la història de les comarques 
de lleida durant la primera meitat del segle 
XX. Ha participat en nombroses publicacions 
acadèmiques i divulgatives, però aquesta és la 
seva primera novel·la. 
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Jaume Barrull Pelegrí (Lleida, 1947). És historiador 
i professor d’història contemporània a la Univer-
sitat de Lleida. Bona part de la seva recerca s’ha 
centrat en la història de les comarques lleidatanes 
durant la primera meitat del segle xx. Recentment 
ha publicat: Els escenaris del 6 d’octubre i ha coor-

dinat el llibre col·lectiu L’obra de la Mancomunitat 
de Catalunya a les terres de Lleida. També és coautor de la 
Història gràfica de Lleida.
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Altres títols de la col·lecció:: 

9 788499 7554349 788499 755366



 
Història local

Lleida, ahir i avui
JauMe de Francisco viLarrubLa i vidaL vidaL

Dotat de tècnica i sensibilitat, Jaume de Francisco recorre en aquest llibre els carrers i les places de Lleida a la recer-
ca dels mateixos enquadraments que altres fotògrafs locals havien adoptat fa cinquanta, seixanta o setanta anys. 
Col·locades de cantó, les imatges entaulen un diàleg a través del temps que permet establir comparacions entre la 
ciutat d’abans i la ciutat d’ara, així com observar fins a quin punt ha evolucionat el paisatge urbà o de quina manera 
alguns referents arquitectònics, urbanístics o monumentals han desaparegut o han canviat, mentre que n’han sorgit 
d’altres al seu lloc, tant pel que fa al centre històric com als nous barris perifèrics. 

L’escriptor Vidal Vidal l’ha acompanyat en aquest passeig, seguint un itinerari en espiral, de dins a fora, comentant en 
sumaris peus de foto els detalls d’una evident transformació i fent notar les diferències entre les perspectives antigues 
i les actuals, a més de situar cadascuna de les dobles instantànies en el context històric corresponent.

Lleida, ahir i avui és una obra que convida i ajuda a conèixer la ciutat, combinant art i erudició, a cavall de la curiositat 
i la nostàlgia. 

coL·Lecció GraMaLLa, 1 

ISBN: 978-84-9975-589-2

236 pàgs.

Tapa dura + sobrecoberta

240 x 170 cm

PVP: 20,00 €

Història il·lustrada de Lleida

1. És el primer llibre de La Gramalla, la nova col·lecció que Pagès ha engegat conjuntament amb l’Ajuntament de Lleida. 
Es tracta d’una col·lecció, encapçalada per Vidal Vidal i dedicada exclusivament a la ciutat de Lleida. 

2. El primer volum és una mostra fotogràfica d’imatges d’ahir i d’avui.

3. Vidal Vidal és un escriptor lleidatà, amb una quinzena de llibres i milers d’articles a les esquenes. Jaume de Francisco 
ha treballat durant molts anys a La Caixa i, un cop jubilat, ha reprès la seva afició a la fotografia. 
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Jaume de Francisco Vilarrubla. Nascut a Lleida en 1951, va treballar molts anys com a director de ”la 
Caixa” en diverses localitats de la demarcació. Aficionat autodidacte a la fotografia, als 18 anys ja dis-
posava d’un petit laboratori fotogràfic. Arran de la seva jubilació laboral, reprèn l’afició juvenil i porta 
a terme algunes exposicions i col·laboracions en llibres, sempre atent a les tècniques, anàlisis i com-
posicions fotogràfiques: Panoràmiques, Hdr, Mosaics... Els seus darrers treballs daten de 2014 i són les 
mostres Espais Inusuals, a la Universitat de Lleida (visitable actualment com a exposició permanent al 
Palau Episcopal de Lleida) i Set anys de crisi, de gran format, al Departament de Cultura de la Paeria. 

Vidal Vidal. Neix a Arbeca en 1958, treballa com a funcionari a Lleida des de 1983 i hi viu des de 1987. Autor d’una 
quinzena de llibres i milers d’articles de premsa, la ciutat de Lleida ha estat sempre molt present en la seva obra, tant 
la més descriptiva, en què destaca el volum de més de mil pàgines La ciutat de l’oblit (1998), culminació de la sèrie 
Les rutes de Ponent, com en la posterior de ficció, on els paisatges urbans de la capital del Segrià adquireixen un 
paper protagonista: les novel·les Esperaré el dia i la nit i Nit endins o els reculls de relats Com és que el cel no cau?, 
La meitat de zero i Una casa blanca i altres cases. En 2014, aquesta mateixa editorial va publicar l’aplec d’articles 
d’inspiració lleidatana Lleidaferit.blocaire i ha produït videoclips.

ISBN-13: 978-84-9975-594-6

9 7 8 8 4 9 9 7 5 5 9 4 6



 
NarratIva

Shazam! i altres narracions
Recull de contes del premi Vent de Port 2014

DDaa

Amb un esforç sobrehumà, va intentar fer un crit i deixar 
anar aquella paraula maleïda, però no li quedava prou alè. 
“Sha - zam ”, va aconseguir murmurar, tot just, amb un fil de 
veu que de cap manera podia ser efectiu. La paraula va sortir 
esmorteïda, sense força ni cap promesa de futur. I, com era 
previsible i havia ja passat centenars de vegades, tampoc 
en aquella ocasió es va convertir en el Capità Marvel.  Així 
comença Shazam!, l’obra guanyadora del premi Vent de Port 
2014, una divertida història que encapçala els quinze contes, 
i que de ben segur us agradarà.

El recull d’enguany està format pel conjunt de contes que 
el jurat de la vint-i-unena edició del premi Vent de Port ha 
escollit com les 15 millors obres presentades a la convo-
catòria de 2014.  El guardó és convocat des de 1994 per 
l’associació cultural i recreativa La Casa del Sol Naixent, de 
Tremp. Tant aquesta selecció de contes, com els que no han 
estat escollits, ens demostra, un cop més, la gran vitalitat de 
la narrativa curta arreu dels Països Catalans . Esperem que us 
deixeu endur per aquest vent que ara us bufa a cau d’orella.

Il·lustració de la coberta: Elena Toló

coL·Lecció Proses, 89

ISBN: 978-84-9975-585-4

152 pàgs.  

Rústica

15 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Contes, relats

1. Shazam! és el títol del conte guanyador del 
premi Vent de Port 2014. És un recull dels se-
tze contes finalistes del guardó, que organitza 
l’Ajuntament de Tremp.

2. El guanyador de l’edició del 2014 és Víctor Ji-
ménez de Miguel (Barcelona). Els altres autors 
guardonats són de Manresa, Verdú, Almacelles, 
Tremp, Ginast, Arnes, Miami Platja, Tarragona, 
Capellades i Benaguasil.

3. Els contes van acompanyats d’il·lustracions.
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Pròleg de d'Albert Garriga i Pujol

Altres títols de la col·lecció:  

9 788499 754697 9 788499 753218 9 788499 750637



 
HIStòrIa

La hisenda municipal catalana
De la baixa edat mitjana a la revolució liberal 

(segles xII-xIx)
JorDi casas i roca

Aquesta obra omple un buit en la historiografia cata-
lana. Fins ara no comptàvem amb una síntesi o, si es 
vol amb altres paraules, amb una primera aproximació a 
l’evolució de la hisenda municipal catalana al llarg dels 
segles. Només el període baixmedieval havia merescut 
l’atenció dels nostres historiadors. La resta era, pràctica-
ment, un desert intel·lectual, alguns articles esparsos i un 
conjunt de dades repartides en una munió de monografies 
locals. Amb aquest estudi s’intenta fer un primer esbós 
d’una matèria que encara no s’ha investigat prou i, alho-
ra, s’espera que sigui un incentiu per obrir noves línies  
d’aproximació.

coL·Lecció estudis, 147 

ISBN: 978-84-9975-587-8

296 pàgs.  

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 23,00 €

Història del dret

1. És una obra que omple el buit en la historiografia 
catalana i aporta una evolució històrica de la hisen-
da nacional catalana. 

2. És un llibre  que s’emmarca en el context sobiran-
ista que viu Catalunya i aporta informació rellevant 
sobre com el país ha organitzat històricament les 
seves finances. 

3. Jordi Casas és nascut a Barcelona, membre del 
Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès i co-
autor del llibre Història de Sant Cugat.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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Jordi Casas i Roca (Barcelona, 1954). Doctor en història per la 
Universitat Pompeu Fabra (Institut Universitari d’Història Jaume 
Vicens Vives). En 1994, es va doctorar amb una tesi sobre el 
pas de la hisenda municipal catalana d’Antic Règim a la de 
l’Estat liberal. S’ha especialitzat en temàtiques del segle xix i en 
la hisenda municipal catalana. Ha publicat articles, ha impartit 
conferències i ha presentat ponències i comunicacions a diversos 
congressos i simpòsiums d’àmbit català sobre aquest període 
i aquesta temàtica. És membre fundador del Grup d’Estudis 
Locals de Sant Cugat del Vallès i del consell editorial de la revista 
Gausac, en la qual han aparegut una bona part dels seus articles. 
Ha participat en el llibre col·lectiu Història de Sant Cugat (2006) 
i ha publicat Els barris dels nous catalans. Una visió de la immi-
gració (2012). 
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Altres títols de la col·lecció: 

9 788497 797863 9 788497 797870 9 788499 755700



 
biografia

Jordi Badia Perea Sabadell, 1963). Periodista i acadè-
mic. Ha estat exdirector de comunicació del F.C. Barce-
lona, cap d'Esports i subdirector d'Informació del diari 
Avui. Ha publicat llibres com Crònica del Nuñisme (2003 
o El Barça al descobert (2009). 

Josep Suñol Garriga
Viure i morir per Catalunya

Jordi badia

Per fer aquest llibre, l'autor ha exhumat papers obli-
dats, ha buidat hemeroteques, ha parlat amb testi-
monis directes. Suñol va tenir més amplada que la de 
l’activista polític, va ser un defensor dels drets civils. Va 
ser d’aquesta mena de personatges d’una peça que 
transcendeixen la tàctica del curt termini i avancen en 
la insubornable estratègia dels principis. un personatge 
que avui qualificaríem de «mediàtic» Aquest llibre és 
un treball ambiciós de recerca, però també una narra-
ció enriquidora que transcorre amb fluïdesa i no perd 
l’interès. Estem davant d’un text de referència que 
pretén aproximar-se a la biografia més enllà de les cir-
cumstàncies de la seva mort tràgica i analitzar l’obra i, en 
segon lloc, cercar les causes del silenci amb què va ser 
cobert durant seixanta anys, perquè ens mou el conven-
ciment que del seu entrellat en traurem una comprensió 
més exacta i pregona tant de la figura de Josep Suñol 
com de Catalunya.

coL·Lecció MonoGraFies, 26

iSBN: 978-84-9975-130-6

264 pàgs. 

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 20,00 €

Història, Biografia, Franquisme, F.C. Barcelona 

1. Biografia de Josep Suñol, polític sobiranista català, 
president del FCB i del RACC. Va ser membre d’ERC i 
diputat a les Corts espanyoles (va obtenir més votacions 
que Lluís Companys). Va ser afusellat l’any 1936 i durant 
1 any i mig, el FCB el va considerar “president absent”. 

2. És un llibre important tant per la història del catalanisme 
polític, com per la història del Futbol Club Barcelona. 

3. L’autor és nascut a Sabadell. Ha estat director del 
comunicació del Barça i cap d’Esports i subdirector 
d’Informació de l’Avui. Actualment és cap de premsa de 
l’Ajuntament de Martorell i professor a la Universitat de 
Vic.

Altres títols:

9 788479 3534529 788497 790956

ISBN: 978-84-9975-130-6

9 788499 751306
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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
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Jaime Gil de Biedma es un poeta español nacido el año 1929 en 
Barcelona en el seno de una familia de la alta burgesía. Inicia sus 
estudios de Derecho en Barcelona, pero se licencia en Salaman-
ca. Su poesía enlaza con la de Antonio Machado y Cernuda. Su 
obra no es muy extensa, pero es una de las que más ha influen-
ciado en las generaciones recientes. Ha escrito “Compañeros de 
viaje” (1959), “En favor de Venus” (1965), “Moralidades” (1966), 
“Poemas póstumos” (1968) y las personas del verbo” (1975). 
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1. Con motivo del 25 aniversario de la muerte de Gil de Biedma, 
Pagès Editors relanza el libro que Pere Rovira publicó con esta 
misma editorial el año 1999. 

2. Gil de Biedma (Barcelona, 1929) es uno de los autores más 
importantes sde la Generación del 50. 

3. El País publicó esta noticia en motivo del aniversario de su 
muerte: http://dom.cat/glb 

3. Pere Rovira es profesor de literatura española moderna en 
la Universitat de Lleida. Ha investigado la poesia de autores 
como Jaime Gil de Biedma, Gustavo Adolfo Bécquer, Alfonso 
Costafreda y Gabriel Ferrater. También ha ejercido de escritor 

de poesia y narrativa.
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Assia Djebar (Cherchell, Algèria,1936) ha sofert les inclemències 
de la dominació, de la guerra i de la independència del seu país. 
Tot això, sota el vel "protector" que cobreix la cara d'una dona 
musulmana en un món dominat pels homes. Autora d'una llarga 
llista d'obres ha escrit com ningú l'univers d'Algèria i ha posat 
al capdavant del seu treball, juntament amb la passió per la 
literatura, la lluita per la dignitat de la dona. L'any 2000, va ser 
guardonada amb el premi de la Pau dels Llibreters Alemanys en 
el decurs de la Fira del Llibre de Frankfurt. Entre els seus llibres 
més importants, cal destacar La soif (1957), Les impatients (1958), 
Les enfants du nouveau monde (1962), Les alouettes naïves (1964) 
i L'amour, la fantasia (1985). 

Dones d'Alger en les seves estances
assia dJebar

1832, a la ciutat d'Alger, tot just acabada de conquerir 
pels francesos, Delacroix passa unes hores a l'interior d'un 
harem. En treu una obra d'art, Dones d'Alger, que queda 
per sempre com "una mirada prohibida". 1955, al comen-
çament de la guerra d'Algèria, Picasso reinventa Dones 
d'Alger, despulla les dones de Delacroix, allibera l'espai i 
les converteix en les heroïnes de la batalla d'Alger que el 
món sencer admirarà. 1980, Assia Djebar torna a mirar les 
dones d'Alger i hi troba la seva diversitat històrica i social, 
en descriu la lluita en els anys posteriors al colonialisme. 
En fa un text de resistència. Amb un llenguatge especial, 
fruit de la tradició oral, Assia Djebar construeix una ficció 
que viola tabús, s'endinsa en mons prohibits i descriu la 
dona a partir de la memòria i del cos.

coL·Lecció Lo Marraco bLau, 2

iSBN: 978-84-7935-790-8
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Literatura estrangera

1. És la mirada d’Assia Djebar a Les Dones d’Alger, 
el famós quadre de Delacroix i Picasso. És una 
història de dones lluitadores en l’Alger postcolo-
nial. 

2. Assia Djebar, membre de l’Acadèmia Francesa, 
va morir aquest mes de març. Escriptora reconegu-
da arreu del món, les seves obres s’han traduït a 23 
llengües.

3. També ha rebut nombroses distincions literàries 
de prestigi, com els premis Liberatur de Frankfurt, 
el Maurice Maeterlink i el Marguerite Yourcenar.

Altres títols de la col·lecció:
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història

El manual de 1780 de  
Josep Clot Blet, notari de Reus

RoseR Puig i TàRRech

col·lecció: Fundació nogueRa. acTa noTaRioRum caTaloniae, 28

isBN: 978-84-9975-580-9
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Col·lecció diplomàtica dels  
Cartellà, cavallers de Maçanet  

de la Selva /1106-1301)
dd.aa.

Març 2015
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HIStòrIa gràfIca

Aran istòria grafica
DD.aa.

100 ans d’istòria. Calerie massa planes e libres entà ex-
pressar damb era paraula escrita tot çò que vedem enes 
imatges d’aguest libre, qu’era Fondacion Musèu Etnolo-
gic met enes nòstes mans e dauant des nòsti uelhs. Ei ver-
tat çò que se ditz: “Ua imatge vau mès que mil paraules”. 
Ei ua publicacion, memòria collectiva, entà aué e entà 
deman, ja que permeterà as que vieràn darrèr de nosati, 
conéisher eth passat coma ua anèra entath futur. I figuren 
toti es pòbles dera Val d’Aran. Aguest libre a de servir 
entà preservar era memòria istorica deth nòste país. Eth
cambi de costums, era evolucion urbanistica des dispa-
rièrs nuclèus, es activitats abituaus e qu’ara mos resulten 
curioses... Tot i é retratat. Es fotografíes, acompanhades 
per un explic, amassa tamb es introduccions istoriques de 
besonh entà plaçar-mos enes tèmes, mos explicaràn ua 
realitat non tant aluenhada en temps, mès òc en concèpte 
diferent d’enténer era vida. 

coL·Lecció visió, 62
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Llibres de consulta. Val d'Aran

ISBN: 978-84-9975-566-3
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1. Aguesta memòria grafica n’eith testimòni, 
entà gaudí’c, rebrembà’c, valorà’c, analizar e 
trèir conclusions.

2. Era Istòria Grafica d’Aran a estat dividida en 
sèt capitols que vòlen arremassar quaqu’uns 
des hèts qu’an configurat Aran. Es colleccions 
de postaus e fotografies hètes pes pionèrs dera 
fotografia en Pirenèu an proporcionat materiau 
entàs prumèrs capitols deth libre.

3. Llibreries generals de tot el territori.
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novel·la

Josep Gironès Descarrega va nàixer a la Fatarella  
(la Terra Alta) el 14 d’abril de 1954. Ha publicat catorze llibres a 
títol individual, alhora que ha col·laborat amb altres quinze. En 
l’apartat de relats curts obtingué el Premi Sant Carles Borromeu 
2008 de contes o narracions del Cercle de les Arts i les Lletres 
d’Andorra, amb el llibre: Cròniques de morts, vius i delicats. 
En treballs de caire tècnic ha destacat per les obres L’art de la 
pedra en sec a les comarques de Tarragona i L’arquitectura àuria 
dels templers. (Terra Alta i Ribera d’Ebre). També ha cultivat la 
biografia, on obtingué el Premi Rovira i Virgili de Memòries, 
biografies i autobiografies dels Premis Literaris Ciutat de Tarra-
gona 2005, amb l’obra Planys de figuera blanca. Així mateix, ha 
publicat destacades novel·les històriques, com Viure sense el 
meu fill, El major tresor i La cabana, amb la qual li fou atorgat el 
Premi literari Vila d’Ascó 2007. I ara ens presenta Presidi major, 
un treball que va merèixer el Premi Fiter i Rossell de novel·la de  
la Nit Literària Andorrana 2014.

Presidi major
Josep Gironés

Durant la segona meitat del segle XIX, el caciquisme im-
perava a una bona part dels pobles que formen el Partit 
Judicial de Gandesà, una pràctica que decantava a favor 
de molt poques persones l’economia, la llei i l’ordre. Un 
d’aquells cacics: Ramon Balsebre Clua, dominà la Fata-
rella des del seu càrrec d’alcalde, per bé que a poc a 
poc les coses se li van torçar i acabà a mans de la Jus-
tícia. Una vegada jutjat, inicià un periple per diverses 
presons, fins que va fer cap al Presidi Major de Ceuta. 
Aquesta novel·la narra, en clau de ficció històrica, la vida 
de Ramon Balsebre, “El Coix de Roc”, sense deixar de 
banda alguns esdeveniments històrics d’aquell temps 
que, en alguns aspectes, semblen ben actuals.

coL·Lecció Lo Marraco

iSBN: 978-84-9975-594-6

327 pàgs. 

Rústica

15 x 24 cm

PVP: 18 €

Literatura catalana

1. És una novel·la històrica, un retrat de la societat, 
la política i el sistema judicial del segle XIX. Està 
protagonitzada pel personatge Ramon de Balse-
bre, "El Coix del Roc", un cacic corrupte i sangui-
nari.

2. Josep Gironès és de la Fatarella (Terra Alta) i ha 
rebut diversos premis, entre els que destaquen el 
Rovira i Virgili de Memòries i el Premi Literari de la 
Ciutat de Tarragona. 

3. Aquesta és la seva quarta novel·la històrica.

4. L'autor escriu aquest blog: www.jgironesdescar-
rega.blogspot.com
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Història

Ruptura i legitimació dinàstica a 
l’edat mitjana

vvaa

El 1412 es resolia el compromís de Casp, que no era un 
dubte genealògic entorn de qui havia de regir la Corona 
d’Aragó sinó una disquisició sobre models de govern. 
Aquest fet puntual esdevé, així, excipient per a cercar
una visió global i comparativa arreu dels territoris i els 
temps medievals.
El present llibre reuneix els textos científics i els debats 
compartits entre destacats especialistes europeus a fi 
de copsar les raons per les ruptures i els arguments per 
a la legitimació dinàstica que s’enfrontaren al llarg de
l’edat mitjana, tot canalitzant les tensions socials i les 
estratègies per la plasmació i la visualització del poder.

coL·Lecció aureMbiaix d’urGeLL, 17
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història medieval

1. 1. Aquest llibre és una discussió teòrica sobre 
el model polític i dinàstic de l'Edat Mitjana. Hi 
col·laboren diversos medievalistes de tota Europa. 

2. És una reflexió acadèmica sobre el poder i sobre 
les diverses formes d'aconseguir-lo.

3. Llibreries de tot el territori i, sobretot, llibreries 
especialitzades en història.   

Pagès Editors. C/ Sant Salvador, 8. 25005 Lleida 
Tel.: 973 23 66 11 · Fax: 973 24 07 95

www.pageseditors.cat  ·  editorial@pageseditors.cat

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

NOVETAT

ISBN-13: 978-84-9975-584-7

9 7 8 8 4 9 9 7 5 5 8 4 7



 
novel·la

Vidal Vidal va nàixer a Arbeca en 1958 i viu a Lleida des 
de fa trenta anys. Autor o coautor d´una vintena de llibres 
i d´uns quants milers d´articles de premsa, sobretot al 
diari Segre, és també col·laborador habitual en tertúlies 
radiofòniques. Es va estrenar com a escriptor amb L´oració 
dels perduts (premi d´assaig Josep Vallverdú 1986), primer 
volum dels cinc de la sèrie Les rutes de Ponent, closa amb 
La ciutat de l´oblit (premi Humbert Torres, 1998). Després 
d´un primer període dedicat a la literatura de viatges i 
divulgativa, ha passat posteriorment a conrear la ficció 
en el format novel·la (Esperaré el dia i la nit i Nit endins) i 
recull de relats (Com és que el cel no cau?, premi Lector de 
l´Odissea 2004, i La meitat de zero). També ha publicat cinc 
aplecs d´articles periodístics, el darrer dels quals Lleidaferit, 
en 2014, per part d´aquesta mateixa editorial.

Una casa blanca i altres cases
viDaL viDaL

Una casa blanca i altres cases aplega nou relats que te-
nen com a denominador comú les emocions i els sen-
timents d´uns homes de mitjana edat desconcertats i 
vulnerables, que comencen a prendre consciència del 
pas inexorable del temps i l´arribada de la maduresa 
amb totes les seves renúncies i les seves incògnites, 
enxampats entre uns fills que es fan grans i uns pares 
que envelleixen, unes ocupacions laborals que no els 
omplen i unes relacions de parella no sempre satisfac-
tòries, però que es resisteixen a abandonar l´anhel de 
ser feliços. L´autor recrea aquests fragments de vides 
corrents contemporànies, sovint sense una trama pre-
cisa, perquè com sostenia Josep Pla al prefaci d´El ca-
rrer estret “el fet que el públic cregui que les novel·les 
han de tenir argument no vol pas dir que en la vida n´hi 
hagi”, servint-se d´un estil que podríem definir com a 
realisme líric, en què cobren un especial relleu els es-
cenaris físics, volgudament concrets i recognoscibles, 
descrits de manera minuciosa i situats la majoria a la 
ciutat de Lleida, en aquest cas amb un especial pro-
tagonisme de les cases on habiten els personatges  
i que fins a cert punt en determinen el destí o  
els estats d´ànim.  

coL·Lecció Lo Marraco
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1. 1. Aquesta novel·la és una reflexió sobre la vida 
mateixa. Parla sobre un dels aspectes més uni-
versals i més silenciats: la mort i el pas del temps. 
També recrea un diàleg entre la felicitat i l'angústia.

2. L'escenari de la novel·la és Lleida i, en especial, 
les cases on habiten els personatges protagonistes. 

3. Vidal Vidal (nascut a Arbeca) és un dels autors 
més coneguts a la província de Lleida. És articulista 
al diari SEGRE (però també al Lectura, Avui, Presèn-
cia, Set Dies i Eines) i un habitual de les tertúlies 
radiofòniques, en especial a Catalunya Ràdio.  

Pagès Editors. C/ Sant Salvador, 8. 25005 Lleida 
Tel.: 973 23 66 11 · Fax: 973 24 07 95

www.pageseditors.cat  ·  editorial@pageseditors.cat

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

NOVETAT



 
novel·la

Josep Vallverdú,( Lleida, 1923) se situa entre els autors 
més veterans de la Literatura Catalana actual, amb una 
obra vastíssima d’assaig i narrativa juvenil, però que també 
participa de molts altres gèneres, com sigui la traducció 
i, darrerament ,la poesia. Ha vist reconeguda la seva tra-
jectòria amb nombroses distincions, i és Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes. Els dos darrers guardons rebuts 
són el Memorial Joan XXIII per la Pau i el "Jaume Fuster" 
dels Escriptors en Llengua Catalana.

Balau, l'heroi del riu
Josep vaLLverDú

La narrativa i el cinema ens han presentat l’home pre-
històric com un caçador de peces grosses en un am-
bient de muntanyes rocoses, boscos i barrancs ressecs. 
Els paleolítics vivien també vora els rius i llacs,i aquesta 
mena d e gent aprofi taven els peixos i recollia petxines 
i marisc. En aquest relat , situat en el trànsit del Paleolí-
tic al Neolític, es descriu aquell gènere de vida fl uvial i 
lacustre,a partir de Balau, un home que, en principi so-
litari, es veu acompanyat després per dos menuts, nen 
i nena, que creixeran amb ell. La Memé, en Balau i en 
Naki, els tres protagonistes de la peripècia, viuran se-
dentarisme i nomadisme, i arribaran a establir contacte 
amb civilitzacions un xic més avançades que no la que 
havien conegut, i calamitats geològiques i quasi còsmi-
ques, mentre es dibuixa en l’esperit de la raça humana 
el pas de l’instint als sentiments.

coL·Lecció Lo Marraco, 293
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