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Novel·la

L'hora de marxar
Sèrgi JavaloyèS

Amb components clarament autobiogràfics, L’hora de
marxar explica en primera persona la vivència de Fran-
cesc Milagros, un nen de tot just dotze anys que, du-
rant la guerra d’independència algeriana, és “repatriat” 
des d’Orà i acollit per familiars llunyans en un poble 
dels Pirineus gascons. El relat trau a la llum els terrors 
inconfessables d’un infant en contemplar el món dels 
adults sotragat pel pànic: els atemptats dels paramili-
tars francesos de l’OAS, els atacs dels independentistes 
de l’ALN, el dubte entre fugir o resistir... Descoberta de 
l’atracció sexual enmig del pànic a la violència extrema, i 
rebel·lia impotent enfront d’una escola repressora i mal-
destra, tot plegat en el si de dues famílies (la d’origen 
i la d’acollida) on els silencis pesen tant o més que les 
paraules. 

Col·leCCió lo MarraCo, 296

iSBN: 978-84-9975-628-8

190 pàgs.

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 17,00 €

Novel·la històrica

1. Novel·la sobre la guerra d’Alger, l’exili i la 
migració als Pirineus gascons.

2. Tot i ser un llibre de ficció, aquesta és una 
història autobiogràfica.

3. El seu autor, Sergi Javaloyès, és escriptor 
i activista per la llengua occitana. Ha estat 
president de l’Institut Occitan de Pau i escriu 
setmanalment a mitjans de comunicació.

Altres títols de la col·lecció:
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Sèrgi Javaloyès (1951 Orà, Algè-
ria), l’any 1951. Escriptor i activista 
d'aquesta llengua, (l’any 2015 va 
publicar l’assaig de temàtica so-
ciolingüística Au nom de la langue/ 
Au nom de la lenga). Llicenciat en 
geografia i postgraduat en roma-
nística, ha estat copresident de la 

federació d’escoles Calandreta (escoles occita-
nes bilingües), ha dirigit l’Institut Occitan de Pau, 
va presidir l’Escòla Gaston Febus (l’aplec dels 
escriptors bearnesos). És autor de nombroses 
obres originals en occità i en francès, a més de 
traduccions literàries i col·laborador setmanal 
del diari La République des Pyrénées, a més 
de director de la col·lecció Escapades de les 
edicions Atelier In8. És autor també de diverses 
obres narratives en llengua francesa: Brèves de 
Gascogne (amb Annie Chadefaud, 2008),Lettre 
à ma complice (2007), Garbura (2005).

Premi Joan Bodon, 1998



 
Poesia

Xavier Casassas (La Seu d’Urgell, 1963). Isla-
mòleg llicenciat en Filologia Semítica per la 
Universitat de Granada i Desenvolupador i Ar-
quitecte de Programari. Viu i treballa a Àustria 
on actualment desenvolupa programari per 
L'institut Federal d'Innovació i Desenvolupa-
ment del Sistema Escolar Austríac, i és profes-
sor de català a la Universitat de Salzburg. És 
especialista en l'estudi dels manuscrits aljamiats 
del musulmans aragonesos dels segles XV-XVII, 
tema sobre el que ha escrit diferents articles 
científics i els llibres Los Siete Alhaicales y otras 
plegarias aljamiadas de mudéjares y moriscos 
(2007) i La muerte y el más allá según el Islam 
(2014). 

Mots
Xavier CaSaSSaS

Paraules que a queixalades
volen fer seva la realitat
obren la boca a la fosca
naveguen com ratpenats
i enmig del silenci
no comprenen
que s'ha fos la claredat.

- Poema inclòs al llibre -

Col·leCCió la Suda, 176
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Poesia

1. Llibre de poesia de Xavier Casassas.

2. L’autor és fill de la Seu d’Urgell i s’ha espe-
cialitzat en la cultura arabo-islàmica. Actual-
ment, viu i treballa a Àustria.
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assaig Josep-Lluís Carod-Rovira (Cambrils 

1952) és Director de la Càtedra UPF 
sobre Diversitat Social i director de 
la revista digital divÈrsia. Ha publicat 
una quinzena de llibres i guanyat 
els premis Octubre de narrativa i El 
Temps de periodisme. Ha estat dipu-
tat, Conseller en Cap i Vicepresident 

del Govern de la Generalitat i fou Vicepresident de 
la Universitat Catalana d’Estiu. Ha coordinat aquest 
llibre amb textos seus i de Montserrat Coll, Joan 
Estruch, Manuel Forcano, Gloria García-Romeral i 
Antoni Pladevall, especialistes en sociologia de les 
religions o historiadors d’una confessió determinada.

Les religions a Catalunya
JoSep-lluíS Carod-rovira (ed.)

Aquest llibre observa i analitza la diversitat religiosa a 
Catalunya, tan plural i diversa. Explica, amb detall, la 
història catalana de les quatre confessions amb més 
arrelament de segles al nostre país, començant per 
aquella que primer va establir-s’hi, el judaisme, conti-
nuant per l’església catòlica i l’islam, per acabar amb el 
protestantisme. El llibre comença amb una visió panorà-
mica general per a tenir una foto de la realitat religiosa 
al nostre país, a partir de la diversitat de creences ex-
pressada, bàsicament, a través de tretze confessions. I 
acaba amb un estudi sobre les diferents fórmules em-
prades a Europa per a gestionar aquesta pluralitat de 
creences, des dels poders públics, així com el concepte 
mateix de laïcitat que s’hi aplica. El rigor de l’exposició 
s’expressa amb un llenguatge divulgatiu, accessible i 
entenedor per a un públic lector molt ampli.

Col·leCCió argent viu, 129
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Rústica
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Anàlisi. Religió

1. Reflexió i anàlisi sobre la diversitat religiosa 
que actualment hi ha a Catalunya.

2. Explica els elements que construeixen el 
judaïsme, el catolicisme, l’islamisme i el pro-
testantisme.

3. Josep Lluís Carod-Rovira és el curado del 
llibre. 
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caleNdari

El Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu d'Art Jaume Morera de Lleida han acordat l'organització con-
junta d'una exposició dedicada a l'artista Xavier Gosé en el marc de la celebració del centenari de la seva mort. 
Aquesta mostra es presentarà el desembre del 2015 a Barcelona i, posteriorment, al 2016 a Lleida. Aquesta 
exposició, fruit d'una revisió profunda de l'obra de Xavier Gosé, serà la més completa de les realitzades fins 
ara sobre l'artista, tot coincidint amb el centenari de la seva mort, i permetrà actualitzar el coneixement sobra 
la personalitat i l'obra d'un dels artistes catalans més internacionals dels inicis del segle XX.

Xavier Gosé i Rovira, (Alcalà de Henares, 1876 - Lleida, 1915) fou un dibuixant i pintor català. 
Se'l considera una de les figures assenyalades de la il·lustració europea d'inicis del segle XX. 
La seva estètica, a mig camí entre l'Art Nouveau i l'Art Déco, ens situa davant un artista ex-
quisit i elegant que va saber retratar com ningú el modus vivendi de la societat parisenca dels 
primers quinze anys del segle XX.  

isBN: 978-84-9975-634-9

15 pàgs.  

Rústica amb espiral

33 x 47 cm

PVP: 13,00 €

Calendari de paret
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assaig

Josep Borràs i Gené va néixer a Vila-
nova de la Barca el 1943. Efectuà els 
Estudis de Magisteri a l’Escola Normal 
de Lleida. A l’any 1963 guanyà les oposi-
cions al Cos de Mestres de l’Estat, exer-
cint com a professor d’EGB en diferents 

poblacions de diverses comarques de Lleida fins a 
l’any 1980. L’any 1969 es casà a Balaguer i s’integrà 
socialment a la ciutat fent-se soci de diverses enti-
tats cíviques i culturals de la ciutat. Fou en aquest 
sentit, Vicepresident de l’Ateneu de Balaguer a 
partir de l’any 1975 i Coordinador a l’any 1978 de 
la Final d’Història del Congrés de Cultura Catalana 
a Balaguer. A l’any 1970 inicià els estudis de la Lli-
cenciatura de Filosofia i Lletres a l’Estudi General de 
Lleida obtenint l’any 1977 el títol corresponent a la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

La petjada d'un polític naciona-
lista de Balaguer. 1975-2014

JoSep BorràS i gené

Autobiografia del mestre i polític Josep Borràs. L’any 
1977 entrà com a militant de CDC i fou elegit aquell ma-
teix any el primer president de CDC de Balaguer. Des de 
llavors inicià una llarga trajectòria política i social fins a 
l’actualitat. Així fou elegit diputat al Parlament de Cata-
lunya per CiU durant les primeres IV Legislatures (1980-
1995). A l’any 1987 fou elegit regidor de l’Ajuntament 
de Balaguer, i posteriorment el 1er. President del Con-
sell Comarcal de la Noguera Durant la seva trajectòria 
política, també ha fet d’impulsor, fundador o president 
de diverses entitat cíviques o socials a Balaguer. 

Col·leCCió MonografieS, 69
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Política. Autobiografia

1. Autobiografia de Josep Borràs, polític  i 
educador d'àmplia trajectòria molt recone-
gut a la comarca de La Noguera.

2. Josep Borràs fou impulsor de múltiples en-
titats i associacions vinculades directament 
amb la ciutat de Balaguer.

Altres títols de la col·lecció:
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assaig

50 anys Aspros
1962-2012

dd aa

"Hi ha moltes empreses, campanyes, accions, que co-
mencen amb una sabata i una espardenya, la majoria de 
vegades per manca de recursos. Però cal començar. No-
saltres vam començar a caminar amb dues espardenyes, 
menys encara que la majoria dels emprenedors. Quan 
dic nosaltres em refereixo als primers socis fundadors 
d’Aspros, el 1962 cinquanta anys enrere. No ens feia res 
de començar tan pobres, perquè havíem vist ja la llum, 
la que desprenia l’iniciador de l’Associació i capdavan-
ter els primers anys, Josep Eritja."

- Extracte del Pròleg

Col·leCCió MonografieS, 68
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Llibre commemoratiu

1. Llibre commemoratiu dels 50 anys d'Aspros

2. Associació nascuda a Sudanell (Lleida).

3. Associació que aposta per millorar la quali-
tat de vida de les persones amb discapacitat i 
la de les seves famílies.

3. http://www.aspros.cat/
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Pròleg de Josep Vallverdú


