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25 €

Formes de convivència 
a la baixa Edat Mitjana

dd.aa.

19 €
9 788497 794114



 
Narrativa

Destins inesperats
Xavier vidal 

Pensem que controlem la nostra vida, que sabem 
què fem, on anem, però només és una il·lusió. Els 
esdeveniments es trenen al nostre voltant seguint 
un atzar imprevisible, amb una lògica incompren-
sible. No sabem mai del cert on ens portarà el 
camí ni què ens trobarem en el següent tombant. 
Aquest llibre està compost de sis històries en què 
els protagonistes assisteixen atònits, resignats, 
enfadats, revoltats o enfonsats a l’espectacle dels 
seus propis destins inesperats. Amor, passió, hu-
mor, disbauxa, destí, enveja, por, odi o revenja són 
els motors que manen a la vida dels personatges 
d’aquesta obra.

cOl·leccIó lO MarracO, 298

ISBN: 978-84-9975-660-8

104 pàgines

Rústica amb solapes

13,5 x 21 cm

PVP: 14,00 €

Literatura autors catalans

1. Amb aquest llibre, l'autor ha guanyat el Premi 
Recvll de Narració Joaquim Ruyra, 2015.

2. Xavier Vidal és un autor mediàtic i amb una forta 
relació amb els mitjans de comunicació. 

3. Xavier Vidal: "El motiu central d'aquest lli-
bre és la imprevisibilitat. Mai no sabem on ani-
ran a parar les coses que engeguem".

Altres títols de l'autor:
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9 788499 756608

9 788499 751870

Xavier Vidal i Alemany (Alginet, La Ri-
bera, 1966), llicenciat en periodisme per 
la UAB. Ha estat productor i redactor de 
diversos programes de ràdio (La Ven-
tana, Versió Original, Versió Rac 1, Els 
Matins de Catalunya Ràdio). També ha 

estat redactor, guionista, subdirector i di-
rector de diversos programes de televisió (Moros 
y Cristianos, Crónicas Marcianas, Banda Ampla, 
L’Ou com Balla, Còmics, Torres en la Cocina) a 
Tele 5, TV3, BTV o TVE. També és reporter de 
tecnologia al diari Ara i cofundador i professor 
de l’escola d’Escriptura Creativa Escriptorium, a 
Sabadell. És autor de les novel·les No em pre-
gunteu per què i La partida del Cagat (premi 
Joan Santamaria) i de llibres de contes.
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Novel·la

Porexpan i polaroids
Xavi Ballester

La por a la soledat du els personatges d’aquestes 
set històries a situacions hilarants —un pare de fa-
mília fart d’anar al zoo que descobrirà el veritable 
amor secret de la seva esposa, un amant que es-
pera debades en una habitació d’hotel mentre el 
president Obama anuncia la mort d’en Bin Laden—, 
d’altres dramàtiques —la soledat d’una víctima de 
violació, un marit que no sap com dir a la seva dona 
que es mor— o bé els du a reconciliar-se amb la 
seva vida, com el fill protagonista de “Porexpan i 
polaroids”, que descobreix la vida plena i genero-
sa que s’amagava darrere la cadira de rodes de son 
pare just el dia que l’enterra. Tots ells, però, tenen 
en comú un sobtat moment d’il·luminació que els 
permet ser conscients de les seves pròpies misèries 
quotidianes, dels seus errors i mostrar-nos que com-
partim amb ell. Perquè en aquesta vida tots tenim 
dret a equivocar-nos i a tornar-nos a equivocar.

cOl·leccIó lO MarracO, 301

ISBN: 978-84-9975-720-9

176 pàgines.

Rústica amb solapes

13,5 x 21 cm

PVP:  16,00€

Literatura catalana

1. Xavi Ballester: "Qui no ha tingut por a 
la soledat alguna vegada a la seva vida? 

2. Podreu trobar els contes de l'autor a  
www.ineditsrevista.wordpress.

3. Actualment dirigeix el programa de li-
teratura Lletraferits a Ràdio Molins de Rei. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Xavi Ballester Fàbregues (Barcelona,1974) i lli-
cenciat en filologia hispànica per la UB. El 1999 
va guanyar el concurs organitzat per FNAC i el 
Periódico amb el poema “Ciudad de los huér-
fanos”. Guanyador, entre altres, del Premi Casal 

Lambda amb el relat “Sense llençols” (2010), guanyador del 
15è Premi TINET de narrativa curta per Internet dels Premis 
Literaris Ciutat de Tarragona 2011-2012 amb “Ous ferrats”, 
finalista del III Premi Miquel Arimany 2012 amb “L’edat de 
les muntanyes”,  i guanyador del Premi Cronoviatge 2015
amb el microrelat “Tornar”. 

Altres títols de la col·lecció: 

Premi 7lletres 2015 

9 788499 757209

9 788499 754383 9 788499 755526



 
Història

La gran destrucció
Els danys de la Guerra Civil 

a Catalunya (1936-1957)
OriOl dueñas iturBe

Tot i que en els darrers anys s'ha avançat en l'estudi 
de la Guerra Civil Espanyola i de la posterior dictadu-
ra franquista, encara avui dia hi ha diferents aspectes 
d'aquest període que no han rebut un tractament 
adequat. Un d'ells és l'estudi dels danys materials 
que va patir el territori durant el conflicte bèl·lic i la 
seva posterior reconstrucció. Aquest llibre explica 
com es van produir durant els anys de guerra les des-
truccions sobre les infraestructures catalanes i com 
es va dur a terme la reconstrucció de totes aquestes 
infraestructures un cop va finalitzar. La dictadura 
franquista, a través de l'Exercit, els presoners de 
guerra, les Obres Públiques i Regions Devastades, 
va iniciar una reconstrucció, la qual, des del final de 
la guerra, s'allargaria pràcticament vint anys.

cOl·leccIó guIMeT, 208

ISBN: 978-84-9975-719-3

384 pàgs.

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 22,00 €

Història de Catalunya. Guerra 
Civil
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Oriol Dueñas Iturbe (Barcelona, 1977). Doctor 
en història per la UB. Treballa com a tècnic del 
Memorial Democràtic de la Generalitat de Ca-
talunya i és professor associat del Departament 
d'Història Contemporània de la Universitat de 

Barcelona. Especialista en la Guerra Civil Espanyola, 
exili i la dictadura franquista, ha realitzat la seva tesis 
doctoral sobre les destruccions a Catalunya durant 
aquest conflicte armat i la seva posterior reconstrucció. 
És autor de diferents articles i de llibres com La violen-
cia dels uns i dels altres o Els esclaus de Franco.

9 788499 755564

1. Aquest llibre demostra que encara queden as-
pectes de la guerra civil per investigar. En aquest 
cas són les destrosses físiques amb un gran cost 
econòmic, fins avui mai estudiades.

2. Treball històric molt acurat sobre les accions 
bèliques al territori català i les conseqüents pèr-
dues humanes i materials.

3. Llibreries generals de tot el territori.
9 788499 754611

Altres títols de la col·lecció 



 
biografia

Francesc Porta, el mirall trencat 
de la burgesia lleidatana
teresa iBars i antOnieta Jarne

Membre de la petita burgesia lleidatana per part de 
pare i de l'alta burgesia dels negocis per part de mare, 
es va formar a l'estranger (Tolosa de Llenguadoc i 
Londres) i s'instal·là definitivament a Lleida l'any 1947 
per exercir la seua professió del corredor de comerç. 
La ciutat, en aquell moment, profundament trencada i 
cruament dividida entre vencedors i vençuts, no tenia 
res a veure amb l'entorn catalanista i cosmopolita en 
què havia viscut durant els anys d'infantesa i joventut. 
Des dels anys 50 del segle XX i per mitjà d'una publi-
cació setmanal que dirigia —i que fou tancada per la 
censura—, Labor, impulsà una xarxa d'intel·lectuals 
que treballava, fonamentalment des del catalanisme, 
per a crear opinió. 

cOl·leccIó guIMeT, 210

ISBN: 978-84-9975-714-8

226 pàgs.

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Biografia històrica
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Antonieta Jarne (1960), Doctora en histò-
ria. Professora d'història contemporània a la 
Universitat de Lleida. Autora de diferents re-
cerques sobre la guerra civil de 1936-1939, 

el franquisme i la transició que s'han concretat en 
nombrosos llibres i articles en revistes especialitzades.

Teresa Ibars (1962), llicenciada en geografia i història 
per la Universitat de Barcelona. Cap del Servei d'Ar-
xiu, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida. 
Autora d'altres estudis historiogràfics així com d'al-
guns relats i diversos articles d'opinió.

9 788499 755069

1. Francesc Porta fou un personatge il·lustre de 
Lleida que exemplifica la tímida però constant 
oposició al franquisme, i que fins ara no havia tin-
gut el reconeixement que es mereix.

2. Sociobiografia sobre qui es pot qualificar com 
l'ovella negra de la burgesia lleidatana.

3. El llibres té 3 eixos: la revista Labor; la respon-
sabilitat cívica i cultural de la ciutat; i el compromís 
polític.

Altres títols de la col·lecció 

9 788499 756752 9 788499 750385
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educació

Àngels Geis Balagué és doctora 
en pedagogia, professora del grau 
d’educació infantil a Blanquerna i asses-
sora de diferents escoles infantils. Així 
mateix, és coautora de les obres Com 

han de menjar els infants i els adolescents. As-
pectes psicosocials i nutricionals de l’alimentació 
i Dirigir la escuela 0-3.

cOl·leccIó esTudIs, 152

ISBN: 978-84-9975-717-9

152 pàgines

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 16,00 €

Pedagogia, Centres educatius

1. Llibre amb l'objectiu d'oferir millores en 
els hàbits alimentaris dels infants.

2. És molt important què mengen els nens, 
però fins ara hem tingut molt poca cura de 
com mengen. I això és fonamental, tenint en 
compte que un nombre considerablede cria-
tures aprenen a menjar a l’escola. 

3. Ada Parellada: "Llegir aquest llibre i 
conèixer l’autora m’ha retornat la confiança 
i l’optimisme. Hi ha feina per fer i ganes de 
tirar-la endavant. Felicitem-nos-en.

4. Àngels Geis: és el primer llibre que parla del 
potencial educatiu dels menjadors escolars". 

Altres títols de la col·lecció:
INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

9 788499 754031

9 788499 757179

Els menjadors de parvulari
Instruments per a l'avaluació 

de la qualitat educativa 
Àngels geis Balagué

Quedar-se a dinar a l’escola no sempre és viscut com 
un moment educatiu. Aquest llibre pretén ser un ajut 
i una orientació per a tots els professionals que te-
nen cura dels infants durant aquesta estona, Ampes, 
empreses que gestionen el servei de monitors de 
menjador escolar, formadors, les administracions i, 
també, pares i mares, per tal que l’estona dels àpats 
a l’escola esdevingui un espai i un temps d’alt con-
tingut educatiu.

Pròleg d'Ada Parellada

Estudi inclòs en un informe que l'autora ha elaborat 
per al departament d'Educació de la Generalitat



 
estudis

Pagesia, accés a la terra i 
desenvolupament històric

Els latifundis eclesiàstics a la Catalunya 
occidental plana (segles XVII-XX)

enric vicedO rius

Aquest llibre analitza els ritmes d’expansió agrí-
cola i ramadera des de la primeria del segle XVII 
fins el procés d’adquisició definitiva de la terra, 
en la major part dels latifundis, ja a finals de 1960. 
L’estudi incorpora l’anàlisi de les rendes senyorials 
i les rendes de la terra; les formes d’accés a la terra 
per part de la pagesia de les poblacions properes 
als latifundis; les característiques de la contracta-
ció agrària; l’impacte de la reforma agrària liberal 
en la propietat de bona part dels latifundis; la re-
solució del conflicte entre canonges i beneficiats; 
i la conflictivitat en relació a l’accés de la pagesia 
precària a la terra en els tres moments clau: 1918-
1923, 1931-1936 i 1965-1968.

cOl·leccIó esTudIs, 151

ISBN: 978-84-9975-700-1

230 pàgines

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 20,00 €

Història de l'Agricultura

1. El present llibre toca un tema que ha provo-
cat sovint polèmica i que ha tingut repercus-
sions no sols econòmiques, si no socials, po-
lítiques i religioses: les terres dels canonges.

2. Una història econòmica i social que acom-
panya la funció litúrgica del Capítol, tasques 
benèfiques i la cultura mitjançant l’actuació de 
personatges que han deixat la seva petjada.
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Enric Vicedo Rius (Reus, 1952), doctor en 
història, catedràtic d’Història Econòmica 
al Departament d’Història de la Universi-
tat de Lleida, ha publicat diversos estudis 
sobre la Catalunya occidental, principal-
ment en relació als canvis de les societats 

agràries i el creixement econòmic; la producció 
i el mercat; la petita pagesia, la diferenciació 
social, les solidaritats pageses i la conflictivitat; 
i sobre recursos, organització del rec, treball 
agrari i transformacions territorials.

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 751245

9 788499 757001

Prèlg de Manuel Lladonosa Vall-llebrera 



 
poesia iNfaNtil

Animalons
JOrdi villarOnga

18 poemes sobre animals acompanyats cadascun 
d'una il·lustració. Al final dels poemes, segueix una 
guia didàctica treballar a les aules o a casa. 
Atenent a la seva temàtica i complexitat lingüísti-
ca, les propostes didàctiques i els poemes que es 
presenten han estat adreçats a dos grups d’edat. 
Primer trobareu les propostes per a nens i nenes 
entre 6 i 9 anys, i a continuació aquelles destinades 
a nens i nenes entre 9 i 12 anys.

cOl·leccIó la suda TransvÀrIa, 21

ISBN: 978-84-9975-713-1

88 pàgines

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 14,00 €

Poesia infantil i didàctica

1. Els poemes es complementen amb 
uens guies didàctiques per llegir-los en 
familia o a les aules.

2. Jordi Villaronga és el guanyador del 
Premi de Poesia Màrius Torres 2015. 

3. Jordi Villaronga: "Són els poemes 
que llegeixo a la meva filla". 
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Jordi Virallonga Eguren (Barcelona, 
1955) és catedràtic de literatura de la Uni-
versitat de Barcelona, i també és poeta i 
president de l'Aula de Poesia d'aquesta 

Universitat. Jordi Virallonga domina tres vessants 
del món poètic: la teoria, la pràctica i la divulgació. 
Ha publicat nombrosos llibres de poesia i d'assaig, i 
també és autor de moltes traduccions.

Altres títols de la col·lecció: 

9 788479 353728

9 788499 757131



 
poesia

Passeig d'hivern
isaBel Oliva

Hi ressona, llunyana, la veu de Joan Vinyoli, vorejat 
de tots els colors de l’ambre. Hi mormola la veu 
d’altres poetes que l’autora ha volgut invocar ex-
pressament a manera de guiatges perquè en algun 
moment han marcat la traça dels camins: Susanna 
Rafart, Rosa Font, Joan Sales, Kavafis, J. N. San-
taeulàlia, Vicenç Llorca… Ha volgut que sigui un 
camí amb besllums d’imatges de Velázquez, So-
rolla, Munch i Paul Klee. Isabel Oliva ha escrit a 
contracor del temps, dins del torrent dels dies i les 
hores. Passeig d’hivern és un camí circular d’anada 
i de retorn, d’Atlàntida iniciàtica a un rèquiem 
transformat pel Cànon de Pachelbel (del pròleg de 
Vinyet Panyella).

cOl·leccIó la suda, 179

ISBN: 978-84-9975-715-5

104 pàgs.

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 12,00 €

Poesia catalana

1. El leitmotiv del poemari, a grans trets, trac-
ta del pas del temps. La visió de la poeta recu-
pera la pèrdua dels instants que únicament la 
memòria i la poesia poden conjurar.

2. Altres temes dels versos del llibre són la 
vida i la mort i també la pluja.
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9 788499 757155

Isabel Oliva Prat és mestra. Més enllà de la peda-
gogia i el mestratge, la pintura, l’escriptura i la mú-
sica configuren el seu hàbitat vital i creatiu, en què 
la poesia hi és predominant. Passeig d’hivern és el
catorzè títol de la seva obra literària, i el Premi Re-
cull de poesia obtingut en l’edició de 2015 el tretzè 
del palmarès que es va iniciar el 1999.

Altres títols de l'autora: 

9 788499 751153

Premi Benet Ribas de Poesia, 2015 
dels LI Premis “Recvll” de Blanes

Pròleg de Vinyet Panyella



 
Història

Arqueologia Medieval
Els espais sagrats

dd.aa

Entenem per espais sagrats aquells àmbits concrets 
on tant les societats històriques com les actuals han 
desenvolupat i desenvolupen pràctiques religioses.
Aquests espais, a l’edat mitjana, se’ls atorga un rol 
destacat donat el pes de la religió com a eix vertebra-
dor de les relacions socials en les seves respectives 
vessants. Les religions jueva, cristiana i islàmica regei-
xen la totalitat de les pautes socials en els diversos te-
rritoris on es practiquen, essencialment en ambdues 
riberes del mar Mediterrani. Per això, la praxis de la 
religiositat demana una deguda definició, planeja-
ment i edificació dels llocs de culte.

cOl·leccIó, ÀgIra vII

ISBN: 978-84-9975-693-6

296 pàgs.

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Història Medieval

1. La col·lecció Àgira, coordinada científicament 
des del Grup de Recerca Consolidat en Estudis 
Medievals “Espai, Poder i Cultura”, de la Univer-
sitat de Lleida. Publica obres de recerca inèdites 
sobre arqueologia medieval després d’haver su-
perat una doble avaluació feta per experts inter-
nacionals, sota la supervisió del consell científic.

2. Textos en català, castellà, anglès i francès. 

Altres títols de la col·lecció:
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9 788499 756936

9 788499 755205



 
Història

La construcció 
d'identitats imaginades
Literatura medieval i ideologia

Julián aceBrón, isaBel grifOll, flOcel saBaté, eds.

Aquest llibre és fruit d’un fòrum al voltant de les lle-
tres i els intel·lectuals medievals (litterati) celebrat a 
la Universitat de Lleida el 2012 en el marc de la sego-
na edició de l’International Medieval Meeting Lleida. 
L’eix vertebrador de les sessions incidí en les interac-
cions que tenen lloc entre les construccions identi-
tàries i els discursos literaris a l’edat mitjana. Aquest 
vast període ha estat defi nit per la historiografia mo-
derna com a formatiu, perquè els territoris del vell 
imperi romà i la seva àrea d’infl uència experimenten 
la desaparició de les estructures de l’Antiguitat, tot 
i mantenir determinats trets modificats. És un marc 
que propicia un panorama literari divers i molt ric, 
on floreixen gèneres literaris que presenten una inte-
ressant casuística de cara al nostre objectiu: l’anàlisi 
i la reflexió sobre el paper que a l’edat mitjana té la 
literatura en la construcció d’identitats.
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Formes de convivència a la 
Baixa Edat Mitjana

XVIII Curs d'estiu Comtat d'Urgell
dd.aa

Els eixos que emmarquen la convivència dins d’una 
societat vénen denits per la gestió de la identitat i 
de l’alteritat. La ideologia que la societat adopti en 
la seva articulació i la memòria mitjançant la qual 
es justiqui bastiran uns determinats trets assumits 
com a propis, rebutjant els que s’hi oposin. Des 
d’aquesta perspectiva, la present obra revisa els 
eixos amb què les diferències socials, polítiques, 
religioses i culturals s’encabiren en models de con-
vivència a l’edat mitjana; uns models prou sòlids 
per a generar un especíc llegat als segles poste-
riors tant a Europa com a Amèrica.
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1. Reunió Científica del XVIII Curs d'Estiu 
Comtat d'Urgell, celebrat a Balaguer al ju-
liol de 2013, sota la direcció de Flocel Saba-
té i Maite Pedrol. 

2. Els textos de les ponències són en català, 
castellà, italià i francès.
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El rossinyol abatut
Enric Granados (1867-1916), 

una vida apassionada
JOhn W. MiltOn

El rossinyol abatut és una obra lluminosa que, men-
tre va desgranant l'època d'Enric Granados –nascut 
a Lleida el 1867 i mort en el naufragi del Sussex, al 
Canal de la Mànega, el 1916–, recrea una biografia 
íntima del compositor. El lector podrà resseguir els 
seus passos pels carrers de Barcelona, Tiana, Puig-
cerdà, Olot, Igualada, Sitges i Sant Salvador. Els trets 
més rellevants de la trajectòria de Granados prenen 
nova vida i, de mica en mica, es van desvelant en 
aquest llibre els misteris d'una existència complica-
da, romàntica i amb un final tràgic. S'hi pot retrobar 
l'odissea de l'artista, des dels contratemps i fracassos 
fins als èxits i triomfs, des de Catalunya fins a Londres, 
passant per Madrid, París, Nova York i Washington.
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L'any 2016-2017 se celebra 
l'Any Granados.

El llibre va rebre 
el Premi Independent 

Publisher Book Awards, el 2005.  
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Rellançament

John W. Milton (Minnesota, Estats Units). Lli-
cenciat en lletres magna cum laude a l'Escola 
Woodrow Wilson de Princeton University. Va 
viure i treballar a l'Amèrica llatina durant uns 
anys, i després féu molts viatges a Espanya. 

Aprengué a tocar música per a guitarra de Granados 
i altres compositors catalans. Per investigar la vida de 
Granados, al llarg de sis anys, aprengué el català. Mil-
ton és autor de poesia, ficció i articles per a la premsa 
i discursos polítics. Viu en una casa rural a Afton, Min-
nesota, amb la seva dona, Maureen Angélica Acosta.

Disponible 
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en castellà

9 788497 432245


