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Tilepadeion. 
Sé què penses
Joaquim Casals

16 €

Els oblidats
Carles maCià i ViVes
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El misteri del 
bressol buit

montse sanJuan

18 €

¿Quanta transparència 
podem digerir?

FranCesC torralba

18 €

Assumpció Mateu 
a la vinya dels artistes
Celler mas blanCh i JoVé

9 €

Confessions d'un 
excapellà de Taüll

FranCesC ribes

22 €

Poesia en models
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15 €

Blaus / Bläuen
Klaus ebner

15 €

Un nou país. 
Una nova política

mireia Juanola

16 €

Viatge a la 
Via Catalana

t. strubell i n. Franquesa

9,95 €

Tempesta de signes
amadeu Viana

17 €

Una constitució 
per a Catalunya

santi Vidal

17€

Wataru
Wataru

18€
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Una constitució per a Catalunya
Santi Vidal en parla amb Marina Llansana

Santi Vidal i Marina llanSana

Una constitució per a Catalunya és el relat de com 
es va elaborar el primer esborrany de Constitució 
catalana i repassa, article per article, els aspectes 
més rellevants d’aquest text constitucional. Mo-
narquia o República? Tindrem exèrcit? Pesseta o 
euro? Quines seran les llengües oficials? Tindrem 
doble nacionalitat? Quants diputats tindrà el nou 
Parlament? El jutge Santi Vidal explica en una 
conversa amb la periodista Marina Llansana com 
serà el futur Estat català que han imaginat un grup 
d’experts constitucionalistes amb ell al capdavant. 
Una conversa aclaridora que aporta reflexions no-
ves al món del dret i que alhora va destinada a tots 
aquells a qui interessa seguir, des de l’inici, el pro-
cés de construcció d’un Estat nou. 

Col·leCCió argent Viu, 131

ISBN: 978-84-9975-661-5

196 pàgs.

Rústica

15 x 21 cm

PVP: 17,00 €

Política, Catalanisme

1.  Inclou el TEXT ÍNTEGRE de la constitu-
ció elaborada per l’equip de Santi Vidal.

2. Exposa de manera aclaridora la pers-
pectiva de Santiago Vidal sobre alguns 
dels aspectes més complicats i polèmics 
del debat sobiranista.

3. El format d’entrevista entre un expert 
en la matèria i una periodista, conver-
teix l'obra divulgativa en un llibre fàcil 
de llegir i amè.

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

Santiago Vidal i Marsal (Sant Sadurní 
d’Anoia, 1954) és llicenciat en Dret per la 
UAB i magistrat de l’Audiència Provincial de 
Barcelona. Va exercir als jutjats de primera 
instància d’Arenys de Mar i Sabadell, fins 
que va ser nomenat titular del jutjat penal 
nº3 de Barcelona. Ha escrit diversos llibres 
i és membre de l’associació Jutges per la 
Democràcia. Ha estat coordinador del grup 

de treball que ha elaborat un esborrany de constitució 
catalana, motiu pel qual el Consell General del Poder 
Judicial espanyol l’ha obligat a deixar d’exercir de jut-
ge per un període de tres anys.

Marina Llansana Rosich (Igualada, 1976). Ha treballat 
com a periodista en diferents mitjans de comunicació 
com Catalunya Ràdio. Actualment col·labora als pro-
grames Divendres i Els Matins de TV3, i escriu al diari El 
Punt-Avui. És membre de la Junta Nacional d’Òmnium 
Cultural des de l’any 2012.

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 7552989 788499 756592
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Un nou país. Una nova política
Mireia Juanola

Un nou país. Una nova política pretén ser una re-
flexió sobre el moment crucial que viu Catalunya. 
El text s’inscriu en una època de transformacions 
profundes i necessàries, tant en l’àmbit polític com 
social, i descriu un país, el nostre, global i canviat, 
immers en les tecnologies de la informació, el co-
neixement i la societat xarxa. Mireia Juanola as-
segura que la història ens ha posat en una cruïlla 
davant la qual ens haurem de definir, tant com a 
ciutadans d’un territori específic, en el nostre cas 
Catalunya, com també com a ciutadans del món. 
L’autora proposa una anàlisi anacrònica que per-
metrà comprendre com hem arribat on som. Tam-
bé exposa algunes idees que haurien de permetre 
transformar la societat en un món just i habitable 
per a tothom. 

Col·leCCió argent Viu, 130

ISBN: 978-84-9975-659-2

180 pàgs.

Rústica

15 x 21 cm

PVP: 16,00 €

Sociologia i política

1. Llibre que ens fa reflexionar sobre quin 
és el país i el futur que volem.

2. Juanola aporta una mirada crítica a la 
realitat canviant. 

3. Partint dels coneixements que aporta 
un doctorat en la matèria, l’autora aborda 
la revolució de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació juntament amb 
una la reflexió sobre el model social que 
volem consolidar i els valors que necessi-
tem per aconseguir-lo.
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Mireia Juanola (Barcelona, 1964), espe-
cialista en psicologia clínica, amb estu-
dis de psiquiatria i neurologia, s’ha de-
dicat professionalment, des del 1987, a 
l’exercici de la psicoteràpia. Lingüística, 
des del 1992, es defineix com una “pro-

fessional de trinxera, en la primera línia de les pro-
blemàtiques col·lectives i indiviuals, psicològiques, 
socials i adaptatives”. És membre actiu de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC). 

Altres títols de la col·lecció: 

Pròleg de Jaume Terribas
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Confessions d'un 
excapellà de Taüll

Parla el mossèn de Puigcerdà, 
Llimiana i Ripollet
FranceSc ribeS Juanati

El llibre parla de la seva infància a Taüll, del seu pas 
pel seminari de la Seu d’Urgell, on s’hi va estar fins 
1966, així com dels professors més significatius, els 
companys, les rutines diàries i el sistema discipli-
nar. Francesc Ribes també explica la gradual aper-
tura al món exterior abans i després del Concili del 
Vaticà II i la insòlita història delpare Joan Quer. El 
llibre ofereix una mirada heterodoxa, mordàs i hu-
mana sobre la jerarquia eclesiàstica, el clergat i els 
laics dels anys seixanta i confessa el gradual desen-
cant cap a la seva vocació, que el condueix a deixar 
l’església per convertir-se en professor.

Col·leCCió guimet, 203

ISBN: 978-84-9975-645-5

236 pàgs.

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Autobiografia

1. El llibre recull la biografia i els pensaments 
de Frances Ribes, que va exercir fins el 1978 
com a capellà a Puigcerdà, Llimiana, Sant Cris-
tòfol, Sant Martí, Sant Miquel de la Vall, Guàr-
dia de la Noguera, Celers i Ripollet.

2. Confessions d’un excapellà de Taull narra 
el posicionament de l’autor davant l’Església 
i per què va decidir abandonar-la, després de 
molts anys de sacerdoci.
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Francesc Ribes Juanati (Taüll, 1941). 
Exercí de capellà a Puigcerdà, Llimiana, 
Sant Cristòfol, Sant Martí, Sant Miquel 
de la Vall, Guàrdia de Noguera, Cellers 
i Ripollet. L’any 1978 es secularitzà. És 
casat i té una filla. Llicenciat en filosofia 
i lletres per la UAB i catedràtic d’ense-
nyament secundari. Ha exercit de pro-

fessor de història, història de l’art, geografia, antro-
pologia, sociologia i psicologia al diversos instituts. 
És autor del llibre La Vall de la fi del món. La vida a 
Taüll, Boí, Erill la Vall, Barruera, Durro, Cardet, les 
Cabanasses, Saraís i Cóll.

Altres títols de l'autor: 

9 788499 753782



 
llibre pràctic

Francesc Torralba i Roselló (Barcelona, 
1967) és doctor en filosofia per la Universi-
tat de Barcelona (1992) i doctor en teologia 
per la Facultat de Teologia de Catalunya 
(1997). És professor de la Universitat Ra-
mon Llull i al llarg de la seva trajectòria ha 
rebut diferents premis i reconeixements, 
entre ells el Premi Extraordinari de Llicen-

ciatura i el de Doctorat, així com diversos premis 
d’assaig. Ha publicat una quarantena de llibres. 
Entre els més celebrats hi ha Rostres del silenci 
(1996), Cent valors per viure (2001), les obres de 
“La Biblioteca Francesc Torralba” i, sobretot, L’art 
de saber escoltar, traduït  diversos idiomes i del qual 
s’han venut més de 20.000 exemplars.

¿Quanta transparència 
podem digerir?

La mirada honesta sobre un mateix, 
els altres i el món que ens envolta

FranceSc torralba

La transparència ens permet, literalment, transcendir, 
anar més enllà del vidre, creuar un límit, passar una 
frontera, mentre que l’opacitat no obre camp de vi-
sió, no permet entreveure mínimament res del que hi 
ha més enllà. Anhelem la transparència, però no som 
conscients dels problemes que es poden derivar de la 
cultura global de la transparència. ¿Realment ho volem 
saber tot? ¿Vertaderament estem capacitats per dige-
rir-ho tot? ¿Podrem suportar les piles d’escombraries 
que s’acumulen a les golfes de les institucions? ¿Els se-
crets de família guardats des de la infància? ¿Les tram-
pes i hipocresies dels qui suposadament ens estimen? 
¿Quanta transparència pot arribar a digerir l’estómac 
social? ¿Quanta dosi de realisme podem empassar-nos 
per viure i quanta dosi d’idealisme ens cal per construir 
horitzons?

Col·leCCió l'expert, 31

ISBN: 978-84-9975-644-8

200 pàgs.

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Autoajuda. Filosofia

1. Des d’un exhaustiu coneixement de la fi-
losofia, arriba una reflexió sobre el concepte 
de transparència en un context de crispació 
política i social en què s’ataca l’opacitat infor-
mativa.

2. Torralba explora, a més a més, la trans-
parència a nivell individual, el que exigeix cert 
treball d’autoconeixement; com ens mostrem 
en el nostre entorn…

3. L’autor compta amb més de quaranta lli-
bres relacionats, en la majoria de casos, amb 
l’aplicació de la filosofía i l’ètica en la vida dia-
ria i personal.

Altres títols de l'autor:
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ISBN: 978-84-9975-432-1

9 7 8 8 4 9 9 7 5 4 3 2 1 9 788499 753171



 
novel·la

Montse Sanjuan Oriol (Lleida, 1956) va 
treballar com a periodista i va ser mem-
bre fundador de la revista lleidatana La 
boira en els temps de la transició. Va 
canviar el periodisme per la docència i 
actualment és professora de secundària 

a Lleida. Amant de la literatura i dels llibres, des de 
l’any 2006 és l’administradora del blog de ressen-
yes literàries Llibres llegits i per llegir. Gràcies a la 
xarxa va començar a publicar relats i contes i així va 
participar en el llibre de relats 365 contes, un any de 
contes, que la faria decidir a fer el pas d’escriure la 
seua primera novel·la: La sergent Anna Grimm (2014), 
que ha estat molt ben rebuda pels lectors.

El misteri del bressol buit
MontSe SanJuan

Una parella és assassinada a la ciutat de Lleida al-
hora que un nadó desapareix del seu domicili. Sen-
se pistes, sense senyals... només amb la por que el 
petit esdevingui la tercera víctima del cas, l’Anna 
Grimm, sergent del Cos dels Mossos d’Esquadra, 
haurà d’investigar uns crims que desvetllaran la 
part més obscura de l’ésser humà i que, fins i tot, 
posaran en perill la seua pròpia vida. El misteri del 
bressol buit és un thriller clàssic que amb un ritme 
frenètic ens presenta una història inquietant, amb 
una trama que sorprendrà i captivarà els lectors 
fins a la darrera pàgina.

Col·leCCió lo marraCo, 297

ISBN: 978-84-9975-643-1

280 pàgs.

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Novel·la criminal

1. Després de l’èxit de La sergent Anna 
Grimm, Sanjuan porta un nou cas a resol-
dre per aquesta agent col·locant com a 
escenari els carrers de Lleida. 

2. Fruit de la seva trajectòria com a perio-
dista i com a docent, l’autora ofereix una 
prosa àgil i entretinguda que, marcada 
per un ritme frenètic, captarà fàcilment als 
lectors més àvids de la novel·la negra.

Altres títols de l'autora:
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narrativa

Carles Macià i Vives és professor 
mercantil i resideix a Barcelona. Ha 
col·laborat a la revista Cavall Fort i hi ha 
publicat contes, articles i una novel·la 
per capítols: El temple de Xac-Mool. Cal 

afegir-hi els llibres Històries de prop i de lluny, 
Els remences Sobremunt i La frontera superior. 
Entre el bon nombre de premis que li han con-
cedit destaquen el Víctor Català de narracions 
amb La nostra terra de cada dia, el Joaquim 
Ruyra ambUn paracaigudes sobre la Vall Ferrera 
i el Joan Santamaria ambTant o més que a viure.

Els oblidats
carleS Macià i ViVeS

El 6 de juliol de l’any 985, un exèrcit del califat de 
Còrdova sota el comandament del sempre victoriós 
Al-Mansur, assalta i pren la ciutat de Barcelona. Hi 
ha destruccions, incendis, saqueig i morts violen-
tes. Dels habitants de la ciutat, de les tropes que 
intenten defensar-la, de la gent que hi busca refugi 
confiant en la fortalesa de les muralles, els qui no 
resulten morts són captivats, disseminats per tot el 
califat i destinats a ser venuts com a esclaus. No-
més uns pocs, gent notable o acabalada, seran res-
catats. De la resta, una multitud, fora d’algun plany 
tan llunyà com inútil, no se’n sabrà mai més res. 
S’esvairan en el temps, en la distància i, fins i tot, en 
la memòria. Ells seran “els oblidats”.

Col·leCCió proses, 93

iSBN: 978-84-9975-640-0

150 pàgs.

Rústica

15 x 24 cm

PVP: 17,00 €

Literatura històrica

1. Carles Macià ens trasllada a finals del 
segle I donant a conèixer un dramàtic epi-
sodi històric del califat de Còrdova.

2. La prosa de Macià i Vives compta amb 
el reconeixement de nombrosos premis al 
llarg de la seva trajectòria.  

Altres títols de l'autor:
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Tilepadeion. 
Sé què penses

JoaquiM caSal

Aquesta obra literària especula sobre dues con-
secucions tecnològiques: la bomba termobàri-
ca i l’enigmàtic Tilepadeion, que significarien la 
fi de l’equilibri armamentístic i de la intimitat del 
pensament. L’inquiet investigador científic Adam 
Barnes i l’inquietant espia internacional Shedarak 
encreuaran les seves trajectòries en un recorregut 
que ens durà de San Francisco a Akademgorodok, 
d’Edimburg a Barcelona, en un implacable joc del 
gat i de la rata adreçat a saber el que s’amaga i 
d'amagar el que se sap.

Col·leCCió CiènCia-FiCCió, 28

iSBN: 978-84-9975-639-4

190 pàgs.

Rústica

13 x 21 cm

PVP: 16,00 €

Ciència ficció

1. Thriller científic que ens entretindrà amb 
un emocionant joc d’indagacions i perse-
cucions i ens incitarà a reflexionar sobre els 
límits morals dels avenços tecnològics. 

2. Joaquim Casal integra els seus coneixe-
ments com a catedràtic en ingenieria quími-
ca, establint un pont entre disciplines.

3. L'autor ha rebut el XV Premi de Narrativa 
de Ciència-ficció Manuel de Pedrolo, Ciutat 
de Mataró, 2014, entre altres. 

Altres títols de la col·lecció:
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Joaquim Casal (Palau-sacosta, Gironès, 1948), cate-
dràtic d’enginyeria química a la UPC i investigador 
del Centre d’Estudis del Risc Tecnològic d’aquesta 
universitat, ha publicat diversos relats de ficció, com 
el que li va valer el Premi Ictineu 2012, Entropia min-
vant, o com el llibre de contes L’esperit de fum i altres 
relats (2012) i Una recerca en dos temps, menció del 
Premi de Ciència-ficció UPC 2010. 

Premi de Narrativa de Ciència-ficció 
Manuel de Pedrolo, 

Ciutat de Mataró, 2014



 
estudis

Tempesta de signes
Giambattista Vico i Charles S. Peirce

aMadeu Viana

L’origen del llenguatge és, probablement, el secret 
més ben guardat de l’evolució. El filòleg i filòsof na-
polità Giambattista Vico (1668-1744) indagà sobre 
el pas dels primers homes cap a la humanitat civil, 
suposant que la capacitat figurativa, l’habilitat per 
entendre’s per objectes i senyals, i l’emergència, 
finalment, de llengües articulades indicaven el curs 
de la història humana. Per un altre costat, la coevo-
lució i la coexistència de l’oralitat, l’escriptura i els 
modes audiovisuals i cibernètics assenyalen tam-
bé, en les línies apuntades per Vico i Peirce, com 
la “vida dels signes” s’entrellaça amb les formes 
d’història social i les modalitats de pensament.

Col·leCCió el Fil d'ariadna, 62

ISBN: 978-84-9975-649-3

280 pàgs.

Rústica

13,5 x 21 cm

PVP: 17,00 €

Lingüística

1. La concepció que tenim de tot allò que 
ens envolta té repercussions en la mane-
ra com actuem i com interpretem el món. 
Amb Tempesta de signes comprenem 
com va sorgir el llenguatge que ens per-
met copsar la realitat. 

2. L’autor és expert en l’obra de 
l’intel·lectual Giambattista Vico, el que 
li permet exprimir tota la riquesa de les 
seves indagacions de manera aclaridora i 
contextualitzar-les adeqüadament. 
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Amadeu Viana (València, 1958) és profes-
sor de Lingüística a la Facultat de Lletres 
de la Universitat de Lleida. Ha publicat 
Aspectes del pensament sociolingüístic 
europeu (1995), Raons relatives (1997), 
i Acròbates de l’emoció (2004). Des del 

1997 ha investigat i publicat sobre l’obra del filò-
sof napolità Giambattista Vico. Traductor al català 
de Lewis Carroll (A través de l’espill, 1985; La caça 
del Merma, 1999), ha traduït i editat també l’erudit 
i científic alemany G. C. Lichtenberg (Quaderns de 
notes, 2012).

Altres títols de l'autor: 

9 788479 354350 9 788479 351502 9 788479 356347
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Viatge a la Via Catalana
L'aventura de dos gossos 
per retrobar el seu amo

toni Strubell i narcíS FranqueSa

Per què dos gossos van viatjar 250 quilòmetres per 
ser a la famosa Via Catalana? Aquesta apassionant lle-
genda explica com la Laia —una simpàtica gossa que 
ha perdut el seu amo— fa un gran viatge a través 
de Catalunya per retrobar-lo. Ho fa en companyia 
d’en Gori, un simpàtic cadell àvid de veure món. La 
seva gran aventura comença quan descobreixen que 
l’únic lloc on el poden trobar és a la Via Catalana. 
Per arribar-hi, passaran per un reguitzell de situacions 
que mostren —a través dels ulls de dos gossos— 
l’emocionant moment que viu Catalunya avui.

Col·leCCió proses, 94

ISBN: 978-84-9975-658-5

88 pàgs.

Rústica amb solapes

15,5 x 24,5 cm

PVP: 9,95 €

Literatura juvenil

1. Des de la divertida mirada de dos sim-
pàtics animals, els més joves poden recó-
rrer una part important del territori català 
en una data significativa de la seva història 
com ho és la Diada de Catalunya. 

2. L’edició compta amb il·lustracions a tot 
color que faciliten que els joves lectors 
gaudeixin amb la lectura. 
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Toni Strubell (Oxford, Anglaterra, 1952). Té es-
crits els assaigs El cansament del catalanisme 
(1997), El moment de dir prou (2007) i What Ca-
talans Want (2010) sobre el procés sobiranista, i 
diversos llibres d'altres temàtiques. Cofundador 

de la Comissió de la Dignitat, va ser diputat al Parlament de 
2010 a 2012 i rebé la Creu de Sant Jordi el 2002.

Narcís Franquesa (1956), viu a Sant Feliu de 
Guíxols. És llicenciat en filosofia i ciències de 
l’educació per la UNED. Com a ninotaire ha pu-
blicat acudits i il·lustracions en diferents revistes 
d’àmbit local i comarcal, i ha participat en dife-

rents exposicions col·lectives.

Altres títols de l'autor: 

9 788497 796842

Pròlegs de Jordi Sànchez 
i Quim Torra 



 
poesia

Blaus / Bläuen
KlauS ebner

El poeta viatja pels seus versos en un intent de fu-
sionar tots els llocs i fer-ne una sola terra. Cerca in-
cansablement "el principi i la fi /alfa i omega", que el 
lector pot viure en tots els seus poemes, en aquest 
viatge imaginari i circular arreu del Mediterrani, com 
si volgués abastar en els seus versos tot el món 
plegat. Potser ell no n'és conscient però ho acon-
segueix. Ha creat Blaus, "un ple en el vent", ban-
yat pel "Mare Nostrum", amb aurores color taronja 
i "l'eternitat anotada / en epopeies". (Extracte del 
pròleg).

Col·leCCió la suda, 175

ISBN: 978-84-9975-627-1

190 pàgs.

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Poesia catalana

1. Blaus és un exercici poètic que mostra 
un tractament peculiar del llenguatge.

2. Redactat en català i alemany alhora. 

3. L'autor ha estat guardonat amb el 
XVII Premi de Poesia Parc Taulí, 2014. 
Anteriorment també va rebre el pre-
mi “Wiener Werkstattpreis” l’any 2007 
per un assaig sobre Tirant lo Blanch i, al 
1982, el “Gran Premi de la Literatura de 
la Joventut”. 
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Pròleg de Marta Pérez i Sierra

XVII Premi de Poseia Parc Taulí, 2014

Klaus Ebner (Viena, 1964) és un escriptor 
austríac en llengua alemanya i, a més, un 
poeta en català. La seva obra consta de 
narrativa, assaig i poesia i inclou assaigs 
culturals sobre assumptes catalans i nar-
racions que tracten de tradicions jueves. 
La seva primera col·lecció de contes (en 
alemany) va aparèixer el 2007. El 2008 

va publicar la novel·la curta Hominide (Homínid) i 
l'any següent el seu primer poemari en català. Ebner 
ha estat guardonat amb premis literaris a Àustria di-
verses vegades. L'autor i la seva família actualment 
viuen a Viena.

Altres títols de la col·lecció: 



 
poesia

Poesia en models
Joan aSbert

"Quan el lector enceta un poema espera trobar-
hi una idea, un fet, una circumstància expressada 
en termes que aportin dolçor a la vida atzarosa i 
bellesa en les paraules. O aquesta és la finalitat de 
qui signa aquest llibre, la qual cosa no pressuposa 
que ho hagi aconseguit." (Extracte del prefaci de 
l'autor).

Col·leCCió la suda, 177

ISBN: 978-84-9975-646-2

144 pàgs.

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Poesia

1. Poesia en models capta als lectors amb la 
bellesa de les paraules més acurades i adients 
en cada vers, expressant idees i circumstàn-
cies vitals compartides per tothom. 

2. L’ autor ofereix, a més, una experiència li-
teraria molt didàctica. Asbert construeix un 
conjunt de poemes amb idees diferents però 
interrelacionades entre sí emprant diferents 
estils d’expressió. 
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Joan Asbert (Barcelona) és un profes-
sional del llenguatge, molt acurat en el 
seu ús, professor de poesia i de català 
a la Universitat de Barcelona. Ha estat 
premiat en diversos certàmens de po-
esia, entre els quals destaquen els Jocs 
Florals de Ciutat Vella, de Calella, de 

Palafrugell, d’Esplugues i d’Igualada, entre d’altres.

Altres títols de la col·lecció: 

Premi Grandalla de poesia, de la XXXVII 
Nit Literària Andorrana, 2014



 
llibre gràfic

Assumpció Mateu 
a la vinya dels artistes

celler MaS blanch i JoVé

La Vinya dels artistes és un espai natural que dia-
loga amb l’art. Anualment, el celler Mas Blanch i 
Jové de les Garrigues, a més d’elaborar un vi de 
qualitat, acull l’obra d’un artista que fa ressaltar 
el vincle entre l’escultura, l’arquitectura, la pintu-
ra… i la bellesa de la terra. La cinquena participant 
d’aquesta proposta innovadora ha estat la pintora 
Assumpció Mateu. El llibre ofereix una mirada a 
aquest paisatge combinant fotografies de la Pobla 
de Cérvoles, el municipi que acull les vinyes, i de 
l’obra de Mateu amb poesies i altres textos que 
expliquen la iniciativa del Mas Blanch i Jové. 

Col·leCCió Visió, 66

ISBN: 978-84-9975-641-7

80 pàgs.

Rústica

14 x 19,5 cm

PVP: 9,00 €

Art i fotografia

1. El llibre evoca una reflexió sobre la relació 
entre l’art i la bellesa pròpia de la natura.

2. Conté diverses fotografies a tot color i di-
ferents textures de paper per transmetre el 
caràcter poètic de l’obra d’Assumpció Mateu. 

3. L'autora ha publicat altres títols com ara La 
Veu del Foc, A. Mateu: La mirada de l'espai 
interior, Presons íntimes o La mirada poètica.
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Assumpció Mateu (Girona, 1952). El 
1970 inicià els estudis de pintura a l’Es-
cola Superior de Belles Arts Sant Jordi 
de Barcelona, alhora que estudia Disseny 
Gràfic a l’Escola Elisava de la mateixa ciu-
tat. A partir del 1979 es dedica a l’activi-

tat docent com a professora de pintura a la Facultat 
de Belles Arts Sant Jordi de la Universitat Central 
de Barcelona. El 1988 obté el grau de Doctora en 
Belles Arts per la Universitat Central de Barcelona. 
El 1990 decideix dedicar-se exclusivament a la cre-
ació deixant la docència.

Altres títols de la col·lecció: 



 
llibre gràfic

Wataru
Wataru

L’obra de Wataru és alhora matèrica i simbòlica. S’arrapa als gestos i a les textures que conferei-
xen una naturalesa corpòria al seu treball, però s’afanya sempre a extreure’n l’essència, un missat-
ge que no reprodueix la realitat, sinó que la interpreta i la transcendeix, perquè Wataru cerca arreu 
el batec de la Terra i una consciència del que som en l’univers. Wataru és un autor d’una intuïció 
prodigiosa, compromesa amb les formes elementals i en l’anhel incessant de tornar de nou a ima-
ginar- nos. Wataru és un home lluminós, que sense deixar mai enrere el seu món cultural japonès, 
ha sabut endinsar-se en el nostre teixint- hi una intimitat sorprenent. Wataru concep l’existència 
com un persistent exercici de transformació, que ens incorpora. (Extracte del pròleg.)

Col·leCCió Visió, 67

ISBN: 978-84-9975-653-0

48 pàgs.

Tapa dura

28 x 19 cm

PVP: 18,00 €

Llibre il·lustrat

1. Una petita peça d'art contemporàni 
elaborat per un artesà japonès amb una 
forta vinculació a Catalunya. Amb ell, vol 
reflexionar sobre temes tan recurrents en 
la literatura i la pintura com l'existència i la 
consciència dels humans.   

2. L'edició conté els poemes visuals de 
Wataru a tot color i un pròleg del també 
poeta Carles Duarte, seguidor de l'artista.
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Pròleg de Carles Duarte

Wataru (Japó, 1959) es va graduar a la Facultat de Dret de la Universitat de Keio-
Gijuku, no obstant, al 1999 va començar a pintar i a dia d'avui es considera un artista 
japonès enamorat de Catalunya. Ha participat activament a diverses exposicions i 
conferències que s'han dut a terme a Catalunya i el Japó i també és impulsor de la 
"Festa Wataru" de Barcelona.

Altres títols de la col·lecció: 

Inclou els textos en 5 idiomes: japonès, català, castellà, anglès i francès.


