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Rellançaments

Ausencia. Absència/
Absence

Carles duarte

30 €
9 788499 756097

A dalt, més alt
Carles daChs

12 €
9 788499 756110

ISBN: 978-84-9975-611-0

Cullera, forquilla i ganivet
Família Castanyé i daniel

20 €

La fiula
Josep m. i manel Casals

15 €

Els moviments socials 
Contemporanis

enriC ViCedo i Jordi soldeVila

17 €

Seguint el rastre de 
Nelson Mandela
Conxita tarruell

15 €

Lluís Gausachs i Ramon
Jaume renyer alimbau

18 €

Itineraris poètics
pep Cortès

12 €
9 788499 756127

Ambaixador de 
Catalunya a Alemanya

til stegmann

16 €
9 788499 754970

ISBN: 978-84-9975-497-0

Andorra entre l'anacronisme 
i la modernitat

ÀlVar Valls

18 €
9 788497 797368

Passos al voltant
herberto helder

9 €
9 788497 790857

Última ciència
herberto helder

16 €
9 788479 357191

Presentacionsd de 
Per què en sóc?

dd aa

5 €

ISBN: 978-84-9975-612-7 ISBN: 978-84-9975-609-7

ISBN: 978-84-9779-736-8 ISBN: 84-9975-085-5 ISBN: 84-7935-719-3



 
Història

Enric Vicedo i Rius (Reus, 1952) és doctor 
en història i catedràtic d’història econò-
mica al Departament d’Història de la 
Universitat de Lleida. Ha publicat diversos 
estudis sobre la Catalunya occidental, 
principalment amb relació als canvis de 

les societats agràries i el creixement econòmic, la 
producció i el mercat, la petita pagesia, les solidari-
tats pageses i la conflictivitat i sobre recursos, treball 
agrari i transformacions territorials.   

Jordi Soldevila i Roig (Linyola, 1979) és 
llicenciat en història. Les seves recerques 
se centren en la ruralitat. Ha investigat 
sobre moviments socials, cultura política 
i identitats. Ha publicat articles relacionats 

amb el republicanisme, els moviments revoluciona-
ris, obreristes, el catalanisme i el carlisme. També 
ha coordinat diversos audiovisuals. Actualment, és 
professor associat a la Universitat de Lleida.

Els moviments socials 
contemporanis

Enric VicEdo i Jordi SoldEVila

El món rural contemporani a Ponent es carac-
teritza per la constant lluita de les famílies pa-
geses per aconseguir una millora de les con-
dicions de vida. Malgrat els canvis produïts al 
segle amb el pas de la societat senyorial a la 
societat capitalista, les solidaritats pageses 
sempre s’han organitzat per defensar els seus 
interessos. Amb relació als moviments socials 
contemporanis en l’àmbit urbà, hi destaca es-
pecialment l’obrerisme i les revoltes antimili-
taristes. Al llarg del segle i en sintonia amb la 
penetració del liberalisme, s’estenen diverses 
revoltes favorables a la democratització polí-
tica.

Col·leCCió guimet, 202

ISBN: 978-84-9975-603-5

288 pàgs. 

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 17,00 €

Història

1. Primer recull dels moviments socials con-
temporanis a Lleida: moviment obrer i sindi-
calista, lluita agrària, feminisme, ecologisme, 
moviment veïnal i antiglobalització, entre 
d'altres.

2. Té un punt de vista sociològic i antropolò-
gic.

3. Els autors són molt coneguts a les Terres de 
Ponent. Enguany, Jordi Soldevila ha guanyat 
el premi Josep Lladonosa.

Altres títols de la col·lecció:
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9 788499 755960 9 788499 754970

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

NOVETAT



 
NarratIva

La fiula. 
El Sotet d'en Josep

JoSEp M. caSalS i ManEl caSalS

"Fiula" és, a La Granja d'Escarp, la pala que distri-
buieix l'aigua de reg als bancals. El pagès sembla 
que sigui d’un altra civilització, d’un món tancat, 
complicat i difícil d’entendre. En Jordi, home de ciu-
tat, amb coneixements, tecnologia i estrès, es dóna 
per entès que malgrat no té el que vol, és l’home 
modern que intenta buscar el per què de tot plegat. 
El pagès, en canvi, va a l’horta dia sí dia també. En-
carregat de ser la reserva del rebost de tots, és igno-
rat i a cops menyspreat en algun acudit o llegenda. 
Pagesos que viuen a la ciutat, al camp o al desert. 
En definitiva gent encuriosida, sempre caminant, en 
busca de la seva naturalesa, prop de la seva família, 
dels seus amics, del seu gos, apreciant tot el que veu 
i estimant el que imagina, esperant sempre el mira-
cle de l’any que ve, mentre va assaborint cada nus 
que va sortint en cada branca, d’allò que ha plantat 
o simplement ha anat cuidant. 

Col·leCCió proses, 92

ISBN: 978-84-9975-604-2

177 pàgs.  

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Narrativa

1. Visió del món rural explicat des de dins.

2. Els autors són del Baix Segre.

3. El llibre és un homenatge de la vida de pagès 
i el seu món.

4. El llibre és un compendi de la vida de una per-
sona de poble.
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Josep Maria i Manel Lluís Casals 
(La Granja d'Escarp, el Segrià), 
amb uns 50 llibres llegits entre els 
dos, són els autors d’aquest llibre. 
Pagesos de naixement, enginyers 
per necessitat, la seva seva vida ha 
estat dedicada al món industrial 

sense oblidar mai les seues arrels. Sempre s’han pres la 
vida en serio perquè és molt divertida. I mai deixaran de 
ballar. Què fan ara? El de sempre, aixecar-se al matins, 
anar cap al Sotet i obrir la fiula i si no baixa l’aigua, 
l’esperen.

Comandes:  902 885 772
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Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 7557249 788499 755618



 
LLibre gràfic

Cullera, forquilla i ganivet
FaMília caStanyé i daniEl

Fa gairebé 30 anys que la família Castanyé-Daniel 
es va fer càrrec del Resquitx, convertint-lo en un 
referent de la cuina del Pla d'Urgell, a base de tre-
ball, constància i de donar sempre el millor servei 
als seus clients. Aquesta labor va culminar anys 
després amb el projecte de la Boscana, l'Espai 
Natural Germans Castanyé, un indret idíl·lic on la 
gastronomia se sublima i pren una altra dimen-
sió. Aquest llibre recull aquest esforç –iniciat l'any 
1959 pel pare, Mariano Castanyé, que va obrir la 
primera bodega a Mollerussa– sense la il·lusió i la 
empenta del qual aquests dos grans projectes no 
haurien tirat endavant. 

1. Història familiar i culinària dels Restaurants 
Resquitx (Mollerussa) i la Boscana (Bellvís).

2. Els autors del llibre han col·laborat en altres 
publicacions d'aquest estil.

3. És un llibre d'alta gastronomia amb prop d'un 
centenar de receptes.

4. Els fotògrafs del llibre són els mateixos que 
han il·lustrat tots els títols publicas per Ferran 
Adrià.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de la col·lecció:  

Col·leCCió VÀria Cuina, 11

ISBN: 978-84-9975-614-1

144 pàgs.

Tapa dura

22,5 x 22,5 cm

PVP: 20,00 €

Cuina. Gastronomia.

NOVETAT

Roser Daniel és la mare dels germans Castanyé, 
l'almamater, que continua treballant des del primer 
dia en les empreses familiars, donant-los-hi tot el su-
port que sigui necessari.

Jordi i Rubèn Castanyé, són els germans gran i 
mitjà, respectivament, i ambdós s'encarreguen de 
totes les tasques de gestió i direcció d'ambdós res-
taurants: el Resquitx i la Boscana.

Joël Castanyé, el petit, és el xef de la Boscana, amb 
una dilatada experiència ja que ha treballat en grans 
referents de la gastronomia, com el Celler de Can 
Roca, EL Bulli Catering, Àbac i Neichel.
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9 788497 799164 9 788497 799065

9 788499 756141

ISBN: 978-84-9975-614-1

Pròleg d'Albert Adrià



 
NarratIva

Seguint el rastre de Nelson Mandela
conxita tarruEll i llonch

Aquest llibre consta de quatre parts diferencia-
des. La primera, recull les experiències viscudes 
en l’intercanvi amb estudiants de diversos països 
en una escola d’anglès i la convivència en un pis 
de Ciutat del Cap, com una família. La segona, 
ens parla de l’aventura del safari al Parc Kruger, 
on va veure els “cinc grans” animals salvatges 
més importants i perillosos. La tercera, descriu 
les visites a les ciutats emblemàtiques de Johan-
nesburg i Pretòria. La quarta, dóna testimoni de 
com l’ha impactat l’apartheid, el personatge de 
Mandela i Desmond Tutu. L'autora ens diu: “Vaig 
voler seguir un itinerari, recorrent els llocs per on 
Nelson Mandela va passar. Per mi és un referent, 
lluitador per una justícia social, una persona que 
valoro per la seva fortalesa i el seu missatge de 
reconciliació.” 

Col·leCCió proses, 91 

ISBN: 978-84-9975-602-8

126 pàgs.  

Rústica

15 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Literatura de viatges

1. Llibre pensat per a tots els públics, es-
pecialment per aquelles persones inte-
ressades en l'Àfrica. 

2. Nelson Mandela és un referent africà 
quan es parla de drets humans, i de la 
lluita contra l'apartheid.

3. Llibreries generals de tot el territo-
ri, especialment de Sabadell, on viu 
l'autora.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

NOVETAT

Altres títols de l'autora: 
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Conxita Tarruell i Llonch, (Sabadell). És 
professora i escriu llibres de viatges. El 
2008 publica el primer llibre de viatges. 
Dóna conferències a l’AMPA de les es-
coles, a l’Aula d’Extensió Universitària i 
a l’Associació de persones sordes. Col-
labora amb ONG com Mans Unides i 

Ethnic. Ha participat a diversos mitjans de comuni-
cació: Ràdio Estel i Ràdio Sabadell, programes de 
TV3 com Signes dels temps, també ha publicat ar-
ticles a Catalunya Cristiana i als diaris de Vilanova i 
de Sabadell. 

9 788499 750675 9 788499 752204 9 788499 754772



 
Història

Lluís Gausachs i Ramon
Jaume renyer alimbau

Lluís Gausachs (Barcelona, 1916 - Banyuls de la 
Marenda, 1998), de família anarcosindicalista, 
rebé una educació llibertària també a l’escola i 
es casà amb una dona també nascuda en una llar 
llibertària. A la vegada era un home d’una ca-
talanitat innata i, posteriorment, expresada mit-
jançant la seva adhesión de per vida al republi-
canisme que encarnà als seus ulls l’ERC fundada 
l’any 1931. Gausachs va marxar a l’exili el 12 de 
febrer de 1939, i no en va tornar fins el 23 d’oc-
tubre de 1977, al costat de Josep Tarradellas, a 
qui va acompanyant en tot moment com secre-
tari particular durant 28 anys de presidència de 
la Generalitat a l’exili. 

Col·leCCió guimet, 201 

ISBN: 978-84-9975-610-3

206 pàgs  

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Biografia. Exili català.

1. Primera biografia del que va ser secretari 
del Josep Tarradellas a l'exili.

2. El llibre conté un recull de fotografies in-
èdites.

3. Història de la Catalunya en època franquista 
i exili.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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Jaume Renyer Alimbau (Vila-seca, Tarra-
gonès, 1958) és jurista de formació i ha 
conreat també l’assaig històric i polític. 
Doctor en Dret i professor associat a la 
URV. Actualment és el secretari general de 
l’Ajuntament de Reus. Va obtenir el premi 
d’Assaig Rovira i Virgili 1994, amb l’obra 
Catalunya, questió d’Estat. Ha publicat 

una vintena de llibres de dret i assaig.
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Altres títols de la col·lecció:

Pròleg de Josep Fornas



 
PoeSIa

Itineraris poètics
XVI Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra

pEp cortèS

Itineraris poètics és un intent de posar en paraules 
un trajecte literari. Un exercici sense més pretensió 
que aprofundir, amb humilitat, en el corpus vehe-
ment i extraordinari de la poesia en què, des de 
la infància, l'autor ha abeurat, commogut, la veu 
dels mestres. 

Col·leCCió la suda, 174

ISBN: 978-84-9975-612-7

104 pàgs.  

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 12,00 €

Poesia catalana 9 788499 756127

1. L'obra ha estat guardonada amb el xVi 
Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra al 
2014.

2. El premi Bartra és un guardó consoli-
dat que ja ha arribat a la seva vint-i-sisena 
edició.

2. L'autor, terrassenc, és pintor i poeta.
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Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 755885 9 788499 755977

Pep Cortès (Terrassa, 1950). Viu a Va-
carisses. Militant d’ERC i de L’ANC. 
Pare, pintor i poeta, ha exposat la 
seva obra pictòrica en diverses ga-
leries i sales d’art de Terrassa i Vaca-
risses. Ha publicat el poemari “Fer 

camí” al febrer de 2010 i “Viatge a la llibertat”. 
Col·labora a la secció “Cultura” de Vacarisses Di-
gital.

ISBN: 978-84-9975-612-7

XVI Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra, 2014



 
PoeSIa

A dalt més alt
XVII Premi Maria Mercè Marçal

carlES dachS

Rostos avall

Sobre la gespa lluu el rou violeta
estabornit pel sol. De nou, l’arruga
afònica d’un rastre lleu de boira
es trenca just per l’aresta finíssima
d’un moviment: esclata a l’arbre un ram
d’ocells atemorits; retruny, al lluny,
la vida rodolant rostos avall dins nostre.

Col·leCCió la suda, 173 

ISBN: 978-84-9975-611-0

102 pàgs.  

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 12,00 €

Poesia catalana

1. L'obra ha estat guanyadora amb el xVii Pre-
mi Maria Mercè Marçal al 2015

2. El premi Maria Mercè Marçal és de recone-
gut prestigi a la poesia dels Països Catalans.

3. L'autor ha estat guardonat amb el premi 
Joan Duch de Juneda l'any 2009.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

NOVETAT

Carles Dachs Clotet (Santa Eugènia de Berga, 1987) 
és llicenciat en Filologia Catalana per la UAB i ha 
cursat un màster en Assessorament Lingüístic, Gestió 
del Multilingüisme i Serveis Editorials. Va obtenir el 
premi Joan Duch de Juneda per a joves escriptors 
l’any 2009, gràcies al qual va poder publicar Suc de 
llum (Editorial Fonoll, 2010). Recentment ha enge-
gat, juntament amb Gemma Medina, una petita 
col·lecció de plaquettes anomenada «Els papers dís-
cols», en què es combina poesia i imatge.
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9 788499 756110

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 754642 9 788499 753225 9 788499 752068

ISBN: 978-84-9975-611-0

XVII Premi Maria Mercè Marçal, 2015



 
LLIBre gràfIc

Ausencia. Absència/Absence
carlES duartE i MontSErrat

FotograFiES dE ManuEl cohEn

Arreu del món espais i edificis d’una gran qualitat 
arquitectònica pateixen els efectes de l’abandó, 
que es manifesten en la seva degradació. Aquest 
patrimoni a la deriva ofereix les seves façanes mal-
meses i els seus interiors devastats. Aquests llocs 
estan sempre marcats per l’empremta dels qui hi 
han viscut o dels qui els han visitat. Les xifres de 
l’abandó es fonen en l’oblit. Durant més de dos 
anys he fotografiat la ciutat de Tortosa, capital de 
les Terres de l’Ebre, a Espanya, i reconeguda com 
a monument històric. El resultat d’aquest treball és 
una obra singular que ens convida a una reflexió 
sobre el tema universal de l’Abandó i l’Absència.

Col·leCCió Visió, 64

ISBN: 978-84-9975-609-7

86 pàgs.  

Tapa dura

27 x 19 cm

PVP: 30,00 €

Poesía i art gràfic

1. Una visió artística i poètica de les cases que 
estan en ruïnes al casc antic de Tortosa. 

2. Carles Duarte és un reconegut poeta ca-
talà i Manuel Cohen és un fotògraf amb una 
extensa obra de fotografia artística, especial-
ment a Francça.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

NOVETAT

Carles Duarte i Montserrat. Nascut l’any 
1959, és president del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts de Catalunya 
i director de la Fundació Lluís Carulla. 
Ha publicat els llibres de poesia Tríptic 
hebreu, El silenci, El centre del temps i 

Els immortals. S’ha recopilat la seva obra poètica al 
volum S’acosta el mar (1984-2009). Guanyador de 
diversos premis literaris.

Les imatges de Manuel Cohen responen a 
les necessitats dels editors de bells llibres 
europeus, la premsa de revistes i diaris, la 
comunicació del Museu Nacional d’Història 
Natural. A Espanya, s’enamora de Tortosa, capital de 
les Terres de l’Ebre, una ciutat enriquida per la coe-
xistència de les poblacions cristianes, jueves i àrabs 
durant més de dos mil anys d’història. És en aquesta 
transversalitat que neix Ausencia. 
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Altres títols de la col·lecció: 

ISBN: 978-84-9975-609-7

9 788499 754796 9 788497 797320

9 788499 756097

Prefaci de Joan Fontcuberta

Epíleg de Xavi Rollan

Edició bilingüe: català/francès



 
NarratIva

Presentacions de 
Per què en sóc?

dd aa

Lluís Pagès Marigot, Josep-Lluís Carod-Rovira, 
Josep Vallverdú i Carme Vidalhuguet s'uneixen en 
aquesta publicació. Aquest volum vol ser un agraï-
ment, sincer, a aquells que van voler acompanyar, 
a l’autor i a l’editorial, en els actes de promoció 
del Per què en sóc? per tot el país. Una promo-
ció editorial que, a gratcient, servia, alhora, de 
col·laboració per a la campanya del 9N.

Col·leCCió narratiVa, 85

ISBN: 978-84-9975-615-8

60 pàgs.  

Rústica

21 x 13,5 cm

PVP: 5,00 €

Narrativa vària

1. El llibre reuneix els textos que van escriure els 
presentadors del llibre Per què en sóc? de José 
M. Murià.

2. Llibre d'interès per aquells que segueixen el 
treball de José M. Murià i el procés sobiranista.

3. Un dels autors del llibre és Carod Rovira.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

NOVETAT
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Altres títols: 

9 788499 755120 9 788499 755540



 
biografia

Ambaixador de Catalunya a Alemanya
El professor de Frankfurt que explica què volen ser els catalans

til stegmann

Til Stegmann va a Alemanya quan té 10 anys i no desco-
breix el món català fins al 1970. El 1980 la seva aparició en 
el programa televisiu Vostè Pregunta té un efecte mediàtic. 
Des de les seves càtedres primer a la universitat de Berlín 
i després a la de Frankfurt promou la catalanística i els co-
neixements sobre els territoris de llengua catalana, funda la 
més gran Biblioteca Catalana del centre d’Europa i publica 
un best seller, el llibre Catalunya vista per un alemany, llegit 
i comentat per desenes de milers de catalans. Rep la Creu 
de Sant Jordi el 1985, i el Guardó Ciemen, el Premi Batista i 
Roca, el Premi Internacional Ramon Llull i el Premi Pompeu 
Fabra entre d’altres més. La biografia de Til Stegmann, es-
crita per ell mateix en català, ens fa viatjar per tota Europa i 
per Amèrica i conté un munt de peripècies divertides o fins 
i tot increïbles que el lector seguirà amb curiositat constant.

Col·leCCió guimet, 196

ISBN: 978-84-9975-497-0

200 pàgs. 

Rústica amb solapes 

17 x 24 cm

PVP: 16,00 €

Història de Catalunya, Biografia

ISBN: 978-84-9975-497-0

9 788499 754970

1. En aquest llibre, que també es podria anome-
nar Una vida per la catalanitat, Til Stegmann ex-
plica com va descobrir la identitat catalana que el 
temps de la dictadura li havia vedat. 

2. Aquest llibre aporta informació biogràfica de 
l'autor a la vegada que relata els episodis més cu-
riosos i divertits de les seves peripècies per tota 
Europa.    

3. Llibreries generals de tot el territori.     
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SEGONA EDICIÓ

9 788497 797801

Til Stegmann (Barcelona, 1941). L’estima per la seva ciutat 
natal Barcelona el porta a apropar-se amb entusiasme a 
la realitat cultural i històrica dels Països Catalans, inclosa 
la llengua. I des del moment que fa aquest autoreciclat-
ge comença a idear innumerables activitats de projecció 
catalana a Alemanya per reciclar també als seus compa-
triotes alemanys i europeus i fomentar així la solidaritat 
amb una Catalunya lliure: un ambaixador que ja concep a 
Catalunya com a nou Estat europeu.
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Segona edició
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assaig

Àlvar Valls (Barcelona, 1947) és periodista i escriptor. 
Resident a Andorra des del 1979, durant molt anys ha 
practicat el periodisme d’opinió a la premsa andorra-
na. Ha publicat el llibre La nova Constitució d’Andorra 
(1993) i és autor del Diccionari Enciclopèdic d’Andorra 
(2006). En el camp literari ha publicat diversos llibres 
de poesia, de narrativa juvenil i altres i ha traduït al 
català més de seixanta obres. 

Andorra entre l'anacronisme i 
la modernitat

Un pols singular enmig d'un món global
Àlvar Valls

Enclavada com una petita illa al cor de la Unió Europea, 
Andorra es troba avui en el punt de mira de la comuni-
tat internacional. Aquesta societat que va mantenir les 
estructrures feudals durant set segles i que no es va dotar 
d’una constitució democràtica fins el 1993, no ha acabat 
de trobar encara el seu lloc en el món d’avui, davant el 
qual es presenta amb una sèrie de clarobscurs que en fan 
un país suspecte. La lleialtat internacional, la transparèn-
cia econòmica i bancària, la sostenibilitat territorial i la 
cohesió i la justícia social són encara assignatures pen-
dents en la cruïlla en què el país pirinenc es troba, en la 
qual haurà d’optar entre mantenir-se en l’anacronisme o 
assolir la modernitat.

Col·leCCió miralls, 1

iSBN: 978-84-9779-736-8

264 pàgs. 

Rústica

13,5 x 21 cm

PVP: 18,00 €

Assaig polític

1. L'autor està molt vinculat al republicanisme 
català.

2. Llibre d'interès general ja que en aquests mo-
ment és un tema d'actualitat.

3. És el primer anàlisi que s'ha fet mai sobre la 
banca i l'economia autònoma

4. Autor reconegut que ha aparegut a diver-
sos  programes i mitjans de comunicació, com 
Vilaweb, Valor afegit de TV3, Racó català, Diari 
d'Andorra, etc.

Altres títols de la col·lecció:

9 788499 7525879 788497 798013

ISBN: 978-84-9779-736-8

9 788497 797368
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Primer llibre que parla de la banca andorrana



 
NarratIva

Passos al voltant
hErbErto hEldEr

Passos al voltant és un dels llibres més coneguts i pareciats 
d'Herberto Helder. Nascut, en part, del seu sojorn a Bèlgica, 
Holanda i França, Passos al voltant explora els límits de la 
quiotidianitat, del llenguatge i de la faula a la recerca d'un 
territori nou on tot esdevé significatiu. La fantasia de l'autor 
s'articula la voltant d'una mínima trama i dels temes que 
l'obsessionene: la recerca d'un ordre absolut, el rebuig de la 
societat burgesa, la natura màgica de la poesia i del cos, la 
solitud, la mort i l'amor, la infantesa. El llibre, producte d'un 
llarg procés d'escriptura en les seves diferents edicions, or-
dena els textos seguint una arquitectura travada i significati-
va i esdevé tota una experiència de lectura.

Col·leCCió lo marraCo, 126

ISBN: 978-84-9779-085-5

126 pàgs.  

Rústica

13,5 x 21 cm

PVP: 9,00 €

Novel·la. Literatura portuguesa.

ISBN: 978-84-9779-085-5

9 788497 790857
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Herberto Helder (Madeira, 1930), era un dels grans 
hereus del surrealisme portuguès i un dels màxims 
representants de la poesia experimental portugue-
sa, amb obres com O Amor em Visita (1958), que 
va ser el seu primer llibre, A Colher na Boca (1961) 
o Electronicolírica (1964). Herberto Helder ha creat 
una cosmologia que, expressada amb una enorme 

càrrega simbòlica i alquímica, recre el caos i l'ordre primordial 
dels quals l'ésser humà forma part, com és especialment palès 
als poemes d'Última Ciência (1988) i Do Mundo (1994). A partir 
del volum de narracions Os Passos em Volta (Passos al voltant, 
1963) i de llibres com Photomaton & Vox (1979) Helder va voler 
superar la dicotomia prosa-poesia. L'obra de Herberto Helder 
és una de les més influents de la literatura portuguesa.
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1. El passat mes de març, l'autor portuguès Herberto 
de Helder va morir a l'edat de 84 anys. 

2. Va rebre el Premio Pessoa al 1994 i el va rebutjar.

3. Està catalogat com a poeta post-surrealista. 

4. Llenguatge poètic relacionat amb l'alquímia.

5. L'any 2003 Pagès editors va traduir al català una de 
les seves novel·les més conegudes i apreciades.

6. Obra original en portuguès.
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Traducció al català de Víctor Martínez-Gil

9 788479 357191

Altres títols de l'autor:



 
Poesia

Última ciència
herberto helder

Alegoria i metàfora del poema, de la creació  poètica, 
poema del poema, Última ciència, amb un ric i barroc 
llenguatge ple d'imatges minerals, vegetals i animals, 
expressa, com desitjava Breton, la bellesa que devora la 
visió s'alimenta del desordre. 

Col·leCCió la suda, 44

iSBN: 978-84-7935-719-3

99 pàgs. 

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 7,00 €

Poesia estrangera

1. Poesia portuguesa contemporània.

2. El passat mes de març, l'autor va morir als 84 
anys.

3. Va rebre el Premio Pessoa l'any 1994 i el va 
rebutjar. 
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Herberto Helder (Madeira, 1930), era un dels 
grans hereus del surrealisme portuguès i un dels 
màxims representants de la poesia experimental 
portuguesa, amb obres com O Amor em Visita 
(1958), que va ser el seu primer llibre, A Colher 
na Boca (1961) o Electronicolírica (1964). Herber-
to Helder ha creat una cosmologia que, expres-
sada amb una enorme càrrega simbòlica i alquí-

mica, recre el caos i l'ordre primordial dels quals l'ésser humà 
forma part, com és especialment palès als poemes d'Última 
Ciência (1988) i Do Mundo (1994). A partir del volum de na-
rracions Os Passos em Volta (Passos al voltant, 1963) i de lli-
bres com Photomaton & Vox (1979) Helder va voler superar 
la dicotomia prosa-poesia. L'obra de Herberto Helder és una 
de les més influents de la literatura portuguesa.

Traducció al català d'Arnau Pons

Pròleg de Manuel Guerrero

9 788497 790857

Altres títols de l'autor:


