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Monografies

Mancomunitat de Catalunya
Marc jurídic

DD AA

La programació acadèmica del Consorci Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – 
Centre Ernest Lluch va dedicar tres dels seus cursos de 
tardor de l’any 2013 als actes de commemoració del 
centenari de la Mancomunitat de Catalunya. Cadascun 
dels tres cursos va tractar un dels diferents aspectes 
de l’activitat d’aquesta institució: el marc jurídic, l’acció 
econòmica i les polítiques socials. Historiadors i experts 
en aquestes matèries van analitzar i debatre la impor-
tància de la Mancomunitat per al desenvolupament de 
la Catalunya del segle XX, i la seva inluència en les es-
tructures d’autogovern actuals.

En el present volum queden recollits els textos sobre el 
"Marc jurídic" que va encetar la instauració de la Man-
comunitat catalana.

Coedició amb la Diputació de Barcelona i el Centre de 
la Universitat Internacional Menéndez Pelayo - Centre 
Ernest Llull, a Barcelona.

coL·LEcció MonograFiEs, 63

iSBN: 978-84-9975-613-4

192 pàgs. + 54 pàgs. a color

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Història del dret.

1. Valor com a resum del que la Mancomunitat va 
fer en el camp jurídic.

2. Coincideix entre la celebració del Centenari de  
la creació de la Mancomunitat.

3. Llibreries vinculades amb la història de Catalun-
ya.

Altres títols:
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Poesia

Marc Rovira Urien (Barcelona, 
1989) ha estudiat Filologia Catala-
na, Filologia Hispànica i Teoria de 
la Literatura a la UAB, i segueix els 
seus estudis cursant un màster de 
Teoria de la Literatura i Literatura 
Comparada a la UB. Ha publicat 
Passejant a l'ampit d'una parpella 

maula (Galerada, 2009), amb el qual va guanyar 
el XLV Premi de Poesia Amadeu Oller. El 2013, va 
publicar alguns poemes de Stéphane Mallarmé 
traduïts al català dins de la col·lecció "Bèsties", 
d'Edicions Poncianes, i continua la tasca de 
traduir-ne tota la seva poesia. 

Els ocells de la llum
MArc rovirA

"El que més m’interessa de la poesia, doncs, és la 
seva capacitat d’interpretar, en el doble vessant de 
la paraula: en el de donar significat a una realitat 
exterior i, al mateix temps, en la necessitat que té 
de representar aquesta realitat. De fet, em penso 
que veritablement no hi ha res més. Una sola pa-
raula i els seus significats és suficient, conté tota 
l’existència possible, i és tan hostil, tan estrangera 
tant per qui la diu com per qui l’escolta. M’interessa 
el poema, en tant que reconstrueix una frontera en 
terra de ningú, capaç de poder-hi encabir tothom; 
prova d’objectivar a través del subjecte, de trans-
formar-ho tot a través del llenguatge, que és l’única 
eina que tenim els humans per sortir dels límits del 
nostre cos, i que ara ens uneix, en el seu espai, a tu 
i a mi." - Extracte del pròleg.

coL·LEcció La suda, 170

iSBN: 978-84-9975-618-9

80 pàgs.

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 12,00 €

Poesia

1. Premi Les Talúries qu ha estat recuperat per part 
de la Diputació de Lleida.

2. L'autor té una extensa experiència poètica i ha 
publicat diversos llibres.

Altres títols de la col·lecció:
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Història Ernest Belenguer i Cebrià (Valèn-

cia, 1946) és catedràtic emèrit de la 
Universitat de Barcelona i membre 
de l’Institut d’Estudis Catalans. La 
seva especialitat d’Història Moderna 
explica que una part del seu món his-
toriogràfic tingui una visió clarament 
modernista sobre figures tan impor-
tants com Ferran el Catòlic, Carles 

V i Felip II, així com obres sobre l’Imperi Hispànic i 
la Corona d’Aragó. Al 1984 publicà el seu conegut 
Jaume I a través de la Història, reeditat el 2009. Un 
any abans, en el 2008 i en Pagès Editors va escriure 
Jaume I i el seu regnat, just en el moment del vuitè 
centenari del naixement del rei Conqueridor. 

Vida i regnat de 
Pere el Cerimoniós (1319-1387)

ErnEst BElEnguEr i cEBrià

Pere el Cerimoniós és, sense cap mena de dubte i a 
excepció del seu tresavi Jaume I el Conqueridor, el rei 
més important de tota la dinastia catalanoaragonesa 
fins el Compromís de Casp. Ho és tant pel seu llarg 
regnat com per la continuïtat d’esdeveniments que no 
el deixaven respirar. I, malgrat els nombrosos articles, 
congressos i revistes especialitzades, sobta que fins ara 
no hi hagués cap síntesi del seu regnat des de l’estudi 
de Ramon d’Abadal, entre 1966 i 1971, cenyit tan sols 
a Catalunya. El lector veurà desenvolupades totes les 
qüestions que caigueren sobre les espatlles d’un rei, es-
timat o desqualificat per diversos historiadors, però mai 
oblidat. D’un rei que va defensar fins el darrer metre els 
territoris que pertanyien a la seva Corona, tot i que els 
seus esforços es pagaren molt cars. Aquesta obra, molt 
actual historiogràficament, inclús amb treballs de l’any 
2104, aporta novetats que no començaren a ser investi-
gades fins la dècada dels anys vuitanta.

coL·LEcció MonograFiEs, 64

ISBN: 978-84-9975-623-3

368 pàgs.

Tapa dura

17 x 24 cm

PVP: 22,00 €

Biografia, història

1. Primer llibre sobre el regnat del monarca Pere 
III, rei estimat i odiat alhora.

2. El present llibre arrodoneix l'obra de l'autor tan-
cant el cercle dels reis de la Corona d'Aragó.

Altres títols de l'autor:
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Història

Ferran Sánchez Agustí premi Tasis-Torrent de Co-
municació (1995) és autor de mitja dotzena de llibres 
imprescindibles pel coneixement del món de la Guerra 
Civil i els Maquis a Catalunya i a les valls del Pirineu 
Oriental i Central. Ha treballat, de manera especial, 
l’exhumació de diligències judicials, el treball de camp, 
els testimonis de supervivents i una enriquida localit-
zació geogràfica. El seu treball de recerca ve avalat 
per diverses ponències presentades a les universitats 
de Pau et pays d’Adour, Toulouse-le-Mirail, Castilla-la 
Mancha i Complutense de Madrid. Entre els seus lli-
bres més importants cal remarcar Maquis a Catalunya, 
amb 5 edicions (Pagès editors, 1999), Maquis y Piri-
neos, amb 3 edicions (Editorial Milenio, 2001), Espías, 
contrabando, maquis y evasión (Editorial Milenio, 
2003) i El maquis anarquista (Editorial Milenio, 2006)

La Guerra Civil al Montsec
FErrAn sánchEz Agustí

El llibre recull fets bèl·lics ocorreguts al cel i sobre la 
terra compresa entre els rius Noguera Pallaresa i Segre; 
des del cap de pont d’Isona al cap de pont de Balaguer; 
entre Anya i la Sentiu de Sió; de Fontllonga a Ponts; 
narra assassinats, desaparicions, tragèdies, represàlies 
dels uns i captiveris dels altres, en forma de testimonis 
inèdits. Es tracta d’un maó d’història global amb un bé 
de Déu d’il·lustracions, relacions de caiguts en el camp 
de l’honor, víctimes colaterals i un Apèndix d’enorme 
interès general sobre aspectes escasament investigats 
de la rereguarda republicana com són els camps de con-
centració d’Ogern, Clariana, els Omells de na Gaia i una 
aproximació a les rutes d’evasió, especialment cap An-
dorra. Així mateix explica les expedicions d’aquells que 
temien per la vida, no volien anar al front per por de 
morir o buscaven passar-se a l’enemic per raons ideo-
lògiques. 

coL·LEcció MonograFiEs, 65

iSBN: 978-84-9975-626-4

424 pàgs. 

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 25,00 €

Història. Guerra Civil

1. El llibre té un gran valor documental perquè 
aporta molta documentació sobre els caiguts, les 
víctimes i les històries de la vida de les persones 
que van patir la guerra a la serra del Montsec.

2. També porta dades inèdites sobre els camps de 
concentració d'Ogern, Clariana i els Omells de na 
Gaia i les rutes d'evasió dels Pirineus.

3. El llibre conté unes 150 fotografies de l'impacte 
de la guerra i la postguerra al Montsec.

4. L'autor és un historiador molt reconegut, espe-
cialitzat en la Guerra Civil i els maquis.

5. Del seu llibre Maquis a Catalunya se n'han publi-
cat cinc edicions.

Altres títols de l'autor:
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narrativa

Josep Pagès José (Banyoles, 1955) és 
enginyer tècnic industrial. Ha treballat 
com a professor de tecnologia de 
secundària i, dins l’àmbit educatiu, ha 
publicat Diseño Asistido CAD i El demà 
de les comarques gironines: els nois i 
noies de catorze a setze anys, junta-

ment amb altres autors. Ha estat activista cultural i 
polític en la predemocràcia i en els primers anys de 
la democràcia, i membre fundador de la revista local 
El Bagant, on va escriure habitualment, així com re-
gidor de l’Ajuntament de Banyoles. Entremig de tot 
plegat és actor i director de teatre amateur, des d’on 
connecta, en certa manera, amb la seva imprevista 
faceta d’individu que escriu. Aquest és el seu primer 
llibre literari, però no pas l’últim.

Escrits descreguts
J. PAgès J.

Escrits descreguts no és una novel·la ni un llibre 
d’assaig; no és un recull de relats ni tampoc un 
dietari habitual. I no és res de tot això precisa-
ment perquè ho és tot. La política, l’educació, 
la hipermodernitat, la nova cultura del treball i 
l’esforç autoinduït, les creences sovint interes-
sades que s’hi amaguen; però també la dimen-
sió més quotidiana i natural de l’existència, 
les noves formes d’expressió digital, el sexe, 
la lectura, els dies que transcorren per les es-
tacions i com la vida hi passa irreflexiva entre 
tertúlia i tertúlia amb un bon amic, talment 
com un diàleg filosòfic, lliure, que l’enquadra.
Som davant un híbrid festiu-explosiu que no 
renuncia a obrir nous interrogants ni a tancar-
los. 

coL·LEcció MonograFiEs, 66

ISBN: 978-84-9975-617-2

288 pàgs. 

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Relats

1. Reflexió que recull els canvis socials pro-
duïts per la hipermodernitat en els camps de 
la política, l'educació, el treball, el gènere, etc.

2. És un llibre molt actual perquè analitza, des 
d'un punt de vista sociològic, els trets carac-
terístics de la societat del segle XXI.

3. L'autor és nascut a Banyoles i ha treballat de 
professor a les comarques gironines.

4. L'autor és molt conegut a Banyoles i Girona.

Altres títols de la col·lecció:
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NarratIva

Joan Oliver - Joaquim Molas 
Diàleg epistolar il·lustrat (1959-1982)

XAviEr gArciA (ED.)

El diàleg epistolar entre Joaquim Molas i Joan Oliver 
arrenca el 9 d’octubre de 1959 i avança com una co-
reografia mitjançant el maneig d’alguns temes recu-
rrents, com, per exemple, l’adaptació del Biompiani. 
Continua després del retorn de l’estada a Liverpool 
de Molas, on acaba de descobrir un dels ascendents 
del seu mètode crític, o del mètode que usà ben bé 
durant una dècada: la interpretació marxista de la 
història literària. A partir de 1963, però, el diàleg 
sembla que es redueix a un monòleg interpretat 
únicament per Oliver. Apareixen, de tota manera, la 
confidencialitat, el consell recíproc, les lectures o les 
estrenes teatrals i cinematogràfi ques. Sovintegen 
els silencis del catedràtic, els projectes compartits 
de muntar revistes que, “sentimentalment il·lusos”, 
saben que d’antuvi seran prohibides. O bé aquelles 
qüestions més mundanes: el preu de la carn al mer-
cat, l’estat de l’humor de viure i quantes monedes 
tenen tots dos intel·lectuals a la butxaca.

coL·LEcció Visió, 65

ISBN: 978-84-9975-624-0

188 pàgs.  

Rústica

21 x 30 cm

PVP: 24,00 €

Epistolari. Llibre il·lustrat

1. Publicació per primera vegada de la corres-
pondència entre Joan Oliver, un dels poetes i 
dramaturgs més importants de la literatura cata-
lana, i Joaquim Molas, erudit i crític literari.

2. Edició de gran format, amb múltiples 
il·lustracions a color i reproducció de les cartes 
enviades entre el poeta i el crític literari.

3. A la transcripció de les cartes, l'autor hi afe-
geix un breu context que permet al lector situar 
històrica i personalment cadascuna de les mis-
sives.

4. Joaquim Molas va morir el passat mes de 
març.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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LLibre fotogràfic

Canet Rock
El festival més mític 2014

Enric lucEnA

Al 2014 tornava el Canet i, a més, ho feia exac-
tament al mateix espai: el Pla d’en Sala amb un 
cartell envejable: Manu Guix, Caïm Riba, Pep Sala, 
Blaumut, Joan Dausà, La companyia Elèctrica 
Dharma, Els Pets, Els Amics de les Arts, Manel, 
Mishima, Gerard Quintana i Xarim Aresté, Gossos, 
Love Of Lesbian, Brams, Delafé y las Flores Azu-
les, The Pinker Tones, Txarango... Aquí teniu un 
grapat d'imatges i reflexions per a la història. Les 
fotografies de l’Enric Lucena van acompayades de 
dotze converses amb uns quants dels protagonis-
tes que aquell dia van pujar a l’escenari. Diverses 
visions d’una mateixa nit plena de música per fer 
retornar el festival més mític: el retorn del Canet 
Rock.

1. Els millors músics del pop-rock de casa nostra 
escriuen sobre la seva experiència al Festival de 
Canet.

2. El fotògraf Enric Lucena està considerat un dels 
millors en la captura d'imatges a músics.

3. El llibre coincideix amb la celebració, al juliol, del 
Festival Canet Rock 2015.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de l'autor:  

coL·LEcció MonograFiEs, 67

ISBN: 978-84-9975-633-2

120 pàgs.

Rústica amb solapes

28 x 19 cm

PVP: 15,00 €

Música catalana. Rock

NOVETAT

Enric Lucena Ibarzábal (Barcelona 
1974) és llicenciat en història de l’art. 
Com a fotògraf i escriptor ha publicat 
tres títols: El Mag Lari. La màgia de fer 
màgia (2012), El concert per la llibertat. 
Una nit per la independència (2013) i La 
generació Son Goku. Els locals d’assaig 
dels grups que van créixer amb Bola de 

Drac (2014), tots tres a Pagès editors. Ha publicat 
fotografies a diferents revistes i mitjans de premsa 
escrita i digitals, com "Melomano", "Barça" o "Pan-
talla Semanal". Com a presentador de televisió va 
conduir el programa "52" que va obtenir el premi 
Ondas 2005 al millor programa de televisió local. 
Com a periodista, actualment és el presentador de 
l’espai “Els Minoristes” a "El Matí de Catalunya Rà-
dio", emissora on ha conduït diversos programes.
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Història

Miquel Santaló i Parvorell
Professor i polític republicà

saLoMó Marquès

Miquel Santaló i Parvorell (1887-1962) va ser 
professor de geografia a l’Escola Normal de Gi-
rona (1918-1931) i a la Normal de la Generalitat. 
Va ser el primer alcalde de la República a Giro-
na, per ERC (1931-1933). L’educació i la política 
varen ser les seves dues passions tant al seu país 
com a Mèxic, on va morir. En aquesta publica-
ció podeu llegir una extensa biografia de San-
taló que permet de conèixer el polític, el ciuta-
dà, el professor, el pare... quan era al seu país i 
a l’exili mexicà. En una segona part s’ofereixen 
textos de Santaló, alguns d’inèdits, agrupats te-
màticament. Són cartes a la família, als amics, 
als col·legues polítics, etc.; articles a la premsa i 
a revistes de caire pedagògic i polític; informes 
polítics, i altres. 

coL·LEcció La MaLEta dE L'EXiLi, 1 

ISBN: 978-84-9975-635-6

160 pàgs  

Rústica amb solapes

14 x 24 cm

PVP: 14,00 €

Biografia. Exili

1. Pagès editors engega una nova col·lecció 
dedicada a l'exili.

2. El pedagog i estudiós Salomó Marquès 
analitza el perfil de Miquel Santaló, un giro-
ní que va morir a l'exili de Mèxic.

3. Llibreria especialitzada en història a tot el 
territori, especialment a Girona.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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Salomó Marquès Sureda (l’Escala, 1942). 
Ha impartit docència en l’àmbit històric 
i educatiu a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i, posteriorment, des de la seva 
creació, a la Universitat de Girona. És pro-
fessor emèrit al departament de Pedagogia 
de la UdG. Ha investigat sobre l’escola re-

publicana i franquista a Catalunya. De manera especial 
ha estudiat els temes de la depuració i l’exili del ma-
gisteri. És autor d’articles en revistes especialitzades 
nacionals i estrangeres així com de llibres científics i 
de divulgació. També ha col·laborat en programes de 
ràdio i televisió i en activitats d’assessorament sobre 
temes relacionats amb l’exili, la República i la dictadu-
ra franquista.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 
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Altres títols de la col·lecció:



 
NarratIva

Nau de l'esperança
Antologia de contes i poemes

JosEP M. Murià

Nau de l’esperança presenta una antologia de 
diversos contes i poemes de la vasta producció 
literària de Josep M. Murià i Romaní. Tot i que 
la seva activitat principal com a escriptor va estar 
relacionada amb la seva condició de català i, més 
tard, de català exiliat a Mèxic, també va cultivar 
gèneres amb registre més personal i íntim. Aquest 
recull, amb l’anàlisi de la poeta i escriptora Teresa 
Costa-Gramunt, ens mostra la cara més personal 
i estrictament literària d’un home de gran cultura, 
capacitat literària i un extraordinari sentit de l’hu-
mor, qualitats que apareixen clarament refl ecti-
des en les seves obres. 

coL·LEcció La MaLEta dE L'EXiLi, 2 

ISBN: 978-84-9975-630-1

194 pàgs.  

Rústica amb solapes

14 x 21 cm

PVP: 15,00 €

Biografia. Exili

1. Josep M. Murià és un exiliat mort a 
Guadalajara (Mèxic) que va dur a terme 
una incansable activitat literària i polí-
tica.

2. La poeta Teresa Costa-Gramunt té 
cura de la selecció i edició dels contes i 
poemes de Murià.

3. Llibreries d'història i literatura de tot 
el territori, especialment a Girona.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
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Josep M. Murià i Romaní, (Barcelona, 1907 
- Guadalajara, Jalisco, Mèxic, 1999) fou un 
escriptor català. De jovenet col·laborà en El 
Borinot, La Nau i el Diari de Catalunya. Polí-
ticament, fou militant d’Estat Català, d’Acció 
Catalana Republicana i del Partit Nacionalis-

ta Català i fou funcionari de la Generalitat de Catalunya. 
Durant la Guerra Civil espanyola prengué part en la ba-
talla de l’Ebre com a voluntari. Exiliat el 1939, el 1942 
passà a Mèxic i s’establí finalment a Guadalajara el 1959. 
Fou el principal promotor, durant més de deu anys, del 
Butlletí del Centre Català de Guadalajara, on també va 
ser professor de literatura a la universitat i a l’American 
School. Guanyà la flor natural als Jocs Florals celebrats a 
París (1965) i Mèxic (1973). Fou col·laborador de Xaloc i 

Edició de Teresa Costa-Gramunt
Pròleg de Josep-Lluís Carod-Rovira
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La poesia catalana i el silenci
Tot dient el que calla

JosEP M. sAlA-vAllDAurA

A més a més de fer un repàs a la tradició artística 
del silenci, aquest assaig comenta les diverses 
funcions que duu a terme en la poesia, tot inten-
tant d’aclarir quines són les causes i incitacions 
d’aquesta complementarietat: místiques, filosò-
fiques, lingüístiques, polítiques i culturals. Mostra 
la necessitat del silenci a la creació poètica en 
qualitat de punt de partida i de sortida, i reflecteix 
la seva condició d’ingredient, potser essencial, del 
mot poètic. Analitza tot seguit els recursos més 
habituals de la poesia i el silenci i, més particular-
ment, de la poesia del silenci. Els darrers capítols 
ressegueixen la lírica catalana actual a fi d’observar 
el paper que el silenci hi té en qualsevol dels seus 
sentits figurats

coL·LEcció Estudis, 148

ISBN: 978-84-9975-632-5

246 pàgs.  

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Crítica literària

1. Aquest treball ha estat premiat amb el 
Premi Sant Miquel d'Engolasters d'Assaig 
Literari 2014 a Andorra.

2. L'autor és un reconegut poeta, narra-
dor, crític, traductor i investigador amb 
una àmplia obra publicada i premiada.

3. Nascut a Gironella, viu i treballa a Llei-
da.

4. Llibreries de tot el territori.
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Josep M. Sala-Valldaura (Gironella, 1947). 
És professor emèrit i catedràtic de literatu-
ra de la Universitat de Lleida. Ha conreat 
la poesia, l’assaig, la crítica literària i la tra-
ducció; els seus darrers llibres de poemes 
són Flors i carboni (2008), Daltabaix (2012) 

i Gota a gota (2014), i d’assaig, Entre el simi i Plató. 
Pel curs poètic contemporani (2008) i Pensant el riu-
re (2013). Ha obtingut diversos premis, com ara el 
de la UNESCO per a la literatura catalana, el Serra 
d’Or i el Cavall verd de la crítica, el Joanot Martorell 
de narrativa, el Parc Taulí i el Cadaqués a Rosa Le-
veroni de poesia, etc. Obra seva ha estat traduïda 
a l’anglès, al basc, al castellà, al francès, a l’occità, 
al portuguès i al romanès, i ha rebut el premi Ovide 
2014 com al millor poeta traduït a la llengua france-
sa per Bouleversements

Premi Sant Miquel d’Engolasters d’Assaig Literari
XXXVII Nit Literària Andorrana 2014
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El tren de la Pobla
Història gràfica del ferrocarril Noguera Pallaressa

antoni nEBot Biosca

El llibre ofereix al lector 335 imatges, la majoria inèdites, 
fruit d’una llarga tasca d'investigació al voltant de la història 
de la què havia de ser la línia d’un ferrocarril internacional 
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 fo-
tografies impressionants, dues terceres 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 ex-
cepcional, 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 evoca-
dora 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 (Lleida, 1951). Administratiu 
de professió, ha reunit en el decurs dels anys 
un ampli arxiu fotogràfic de milers d’antigues 
imatges ferroviàries. Especialment de l'època 
dels trens de vapor, que són la seva veritable 
passió, i de la línia de Lleida a la Pobla de Se-

gur, la primera per on va viatjar a la seva infantesa i li va 
despertar l'interès i l'afició pel món del ferrocarril. Ha pu-
blicat 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 organit-
zat diverses exposicions fotogràfiques.
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Pròleg de Vidal Vidal
Introducció de Llorenç Sànchez Vilanova 


