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novel·la

Mariquita Tennant
LLuís BarBé

El 24 de novembre del 2005, l’alcalde de Windsor i Mai-
denhead (Anglaterra) va col·locar en una casa molt antiga 
del barri de Clewer una placa blava en honor d’una tal Ma-
riquita Tennant, morta l’any 1860. La notícia no tindria més 
interès per a nosaltres sinó fos perquè aquesta senyora es 
deia de soltera Maria Francesca Eroles i Eroles i, per tant, 
era d’origen català. De fet, és l’única dona de totes les 
terres hispàniques que té una placa blava de reconeixe-
ment a la Gran Bretanya. Però qui era aquesta dona? D’on 
havia sortit? Quina vida havia tingut? Aquestes preguntes 
les respon Lluís Barbé després d’anys de recerca sobre 
l’exiliada família Eroles duta a terme a Irlanda, Anglaterra i 
Catalunya. Amb les dades obtingudes basteix una novel·la 
històrica apassionant que ens permetrà copsar l’altra cara 
d’uns fets viscuts per refugiats catalans que palesen la con-
ducta exemplar de la societat anglesa i del govern britànic 
d’ara fa quasi dos-cents anys.
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Lluís Barbé Duran (1939) és professor emè-
rit de la UAB. Ha publicat obres, amb noms 
i pseudònims variats, en diversos camps: La 
Biblia del Economista (divertimento de Ma-
nuel Teci Fares, 1972), Converses amb Fabi-
an Estapé (entrevistes fetes amb la col·laboració de Do-
lors Bramon i Manuel Estapé, 1988), Bloomsburiana (recull 
de contes de John Cromartie, 1994), La reina del País del 
Punt Volat de la El·la Geminada (conte nostrat de Clovis de 
Clermont, 1996), o Retrat de família sobre fons de trèvols 
(novel·la històrica, Premi Sant Joan, 2001).

1. Una història molt interessant, molt sor-
prenent i molt captivadora d'un personatge 
totalment desconegut a casa nostra.

2. La recerca sobre els Edgeworth ha portat  
l'autor a descobrir una dona fascinant del se-
gle XIX: Maria Francesca Theodora Eroles i 
Eroles. 

3. La crítica diu: "Un text excel·lentment 
narrat, amb agilitat discursiva, molt bon 
ritme, amb imaginació i riquesa de situa-
cions". 

9 788499 758329

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 757995 9 788499 757292 9 788499 757285



 
Novel·la

La caixa negra 
Marc Pons

Lleida, 2010. Dia dels Sants Innocents. Les portades de la 
premsa destaquen la mort del cap de Personal de la Caixa 
d’Estalvis i Mont de Pietat de Lleida, la Pia Lleidatana. No és 
una innocentada. Sabí Carròs ha mort al peu del canó, assegut 
al seu despatx. A l’entitat es disparen totes les conjectures 
possibles. Un home amb una extensa col·lecció d’enemics: 
sindicats, directius... L’assassinat és una hipòtesi probable. 
Mentres, la Pia Lleidatana està immersa en una operació de 
fusió. Amb dos caixes més. Una operació milionària que oculta 
una trama de lluites personals pel poder. Martí Morella “Nees-
kens”, un empleat anònim –un tant se me’n fot com n’hi han 
tants– es converteix –inesperadament i involuntariament– en 
la clau de la trama. I amb una ironia sorneguera que ratlla el 
cinisme –la que gasten la gent que han tastat el gust amarg 
de la derrota– relata els fets que desenmascaren els actors 
de la trama. Hipoteques i Preferents són la punta de l’iceberg 
d’un submón de tèrboles pràctiques -–xantatges, mobbing, 
crims– que s’oculten sota la capa de llustre de l’entitat.
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Marc Pons (Lleida, 1966). És escriptor i articu-
lista de divulgació històrica al digital El Nacio-
nal.cat. És també gestor cultural independent 
especialitzat en patrimoni històric. Llicenciat 
en Humanitats (UOC), Màster en Gestió Cultu-
ral (UOC) i Doctorand en Història Moderna (UAB). Premi ac-
cèssit de la Societat d'Estudis Històrics (IEC) Sant Jordi 2014 
per la tesi d'investigació “La família, la casa, l'obrador i la 
terra; en la crisi i en la revolució dels Segadors (1592-1652)”. 
Ha treballat durant  27 anys en una entitat bancària, ocupant 
diversos càrrecs de responsabilitat en la xarxa d'oficines.

1. Una novel·la sobre corrupció bancària amb di-
rectius amb una doble vida, simples empleats amb 
la vida trinxada, delinqüència organitzada, em-
presaris corruptes i advocats oportunistes. Tots 
revolcant-se al mateix toll, a la mateixa merda. 

2. El llibre està cridat a convertir-se en un best-se-
ller local. El protagonista està molt ben construït.

3. La crítica diu: "El text és molt atractiu, sobre-
tot el seu sarcasme, humor, agilitat i esponta-
neïtat en els diàlegs".

4. L'autor està vinculat amb Lleida, Mollerussa i 
Tarragona. 

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 758282

9 788499 758114 9 788499 758183 9 788499 758145



 
Novel·la

Els cercles concèntrics 
Cristina Casas

La narradora, una professora de llengua i literatura, 
juntament amb el seu company, passa uns dies de 
vacances al poble d’origen de la seva família. Un viat-
ge en el qual la parella, en ple procés de reproducció 
assistida i redefinició de la convivència en comú, es 
retrobarà amb els amics de l’adolescència. Uns dies 
que inevitablement evoquen el passat i que en certa 
manera expliquen el present. El retrat precís d’una 
generació que a la quarantena no ha acomplert les 
expectatives, personals i col·lectives, que s’havia 
proposat. Una novel·la agredolça sobre la identitat 
i de com el pas del temps ens acara amb el fracàs 
de no haver sabut satisfer els nostres desitjos. 
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Cristina Casas Mata (1971, Sant Quirze de Be-
sora) població on resideix. És llicenciada en psi-
cologia per la UAB i treballa com a psicòloga en 
una Fundació que atén a persones amb discapa-
citat. Després de debutar amb els llibres de relats 

La mateixa pedra (Premi ciutat d'Olot 2006 de narrativa 
experimental) i Capacitats (2008), ha publicat majorità-
riament poesia: Com bèsties que caminen pels marges 
(2008), Úter (Premi Betúlia de poesia 2012) i Al mig de les 
coses (Premi Jordi Pàmias 2012). 

1. Els crítics diuen: "Un relat que recorda molt 
positivament l'estil de Marta Rojals. Una ma-
nera de presentar els fets, les persones o les 
coses molt atractiu i empàtic". 

2. L'autora, que ha publicat poesia i ha guanyat 
diversos premis, s'estrena ara en la narració. 

3. El llibre evoca de forma molt realista la ge-
neració que té quaranta anys. Molta gent pot 
sentir-s'hi identificada. 

4. Cristina Casas: "És el retrat precís de la 
generació que a la quarentena no ha acom-
plert les seves expectatives".

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 758206

9 788499 7579959 788499 757964 9 788499 757803
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Vides de filferro 
Montserrat espaLLargas

Hi ha vides rígides, vides flexibles, com els innocents 
dominats per la voluntat d’humans perversos, com els 
culpables que no entenen l’essència del seu delicte, 
com les persones ingènues que es lliuren als altres 
sense condicions, com els homes que pretenen pro-
gramar les seves vides com si fossin déus, com els 
malalts mentals que no tenen cabuda en aquesta 
societat, com els intel·lectuals banals sense profun-
ditat... Tots ells tenen vides de filferro, algunes són 
tràgiques, altres són còmiques. Aquest llibre és un 
recull de les seves vides i, per extensió, de les nostres.
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Montserrat Espallargas i Barceló (Barcelona, 
1964), llicenciada en periodisme per la UAB. Ha 
estat periodista a la ràdio i al diari i també res-
ponsable de comunicació corporativa. En l’actu-
alitat treballa com a docent de català i habilitats 

comunicatives, i també terapeuta d’habilitats socials per a 
nens amb problemes d’assetjament, víctimes o agressors. 
Ha guanyat diversos premis literaris: Joan Marquès Arbona 
amb el recull Tot ho dono per perdut, Terra de Fang de 
Deltebre amb El carrer dels dos cantons, Elsa García amb 
Benvolguda Remei, Vila Santa Bàrbara amb Memòries d’un 
Asperger, Premi Englantina de la Vall d’Uixó amb Sa con-
fessió d’un cotorrot, Ploma de Ferro (segon premi) amb Els 
anys romputs, o Gat (segon premi) amb Diuen.

1. Una obra sobre la fragilitat humana i que 
s’estructura en sis contes on es plantegen al-
guns dels principals interrogants existencials, 
com pot ser la mort o el pas del temps.

2. L'estil literari de l'autora és una combina-
ció equilibrada de nervi narratiu i paraules 
llustroses. Literàriament parlant és filla de 
Ruyra, de Dostoievski, de Mann, de Villalon-
ga, de Riera, d’Onetti, de García Márquez i 
de Lobo Antunes. 

3. Montserrat Espallargas: "Tinc molt clar 
que sóc una autora desconeguda i penso 
fer el que calgui per deixar de ser-ho". 

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 758190

9 788499 754628 9 788499 757230 9 788499 757964

LII Premi Recvll de Narració
"Joaquim Ruyra"2016 



 
NarratIva

Oli de perdigons 
roser guix torrents

Oli de perdigons és una història de dones valentes i 
plenes de saviesa que tenien el coratge i l’empenta 
per sortir de la seva vall; deixaven la família per anar a 
ajudar molta gent. L’esforç, el sacrifici i certa picaresca 
eren els seus grans valors en un temps molt similar al 
moment actual: una societat sacsejada per una gran 
crisi amb manca de treball, desigualtat entre classes, fi 
del bipartidisme, revolta social, evolució del catalanis-
me i una creixent immigració. Aquestes dones també 
són un exemple de la fragilitat en la qual s’ha mogut 
des de sempre el saber femení, exposat constantment 
a la sospita, els prejudicis i els estereotips negatius 
que han fet que siguin considerades “bruixes”. Oli de 
perdigons vol mostrar el dia a dia de la seva vida. 
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Roser Guix (Odèn, 1963) actualment viu a 
Nuncarga (Peramola), és mestressa de casa i 
treballa a pagès. Esdevingué una lectora voraç 
als vint anys en el decurs d’una llarga malaltia. 
Fou llavors que va tenir la idea d’escriure fic-

ció per homenatjar la duresa de la vida dels seus avant-
passats. Però no va ser fins al 2013 quan va explicar 
aquesta història a la seva primera novel·la Una dona del 
terròs. A partir d’aleshores aprofita qualsevol ocasió per 
recollir històries del món rural i donar-les a conèixer a 
les futures generacions, tal com fa al llibre de relats pu-
blicat el 2014 Agredolç. 

1. Amb Oli de perdigons, l'autora pretén re-
viure oficis antics i recordar el pas de les tre-
mentinaires per Catalunya. 

2. Una història sobre dones valentes en un 
entorn rural. 

3. Les dues novel·les anteriors de l'autora, 
també amb una temàtica i protagonistes simi-
lars, han tingut molt èxit. 

Altres títols de l'autora: 

9 788499 755267 9 788499 753737



 
NarratIva

Petits crims familiars
i altres microrelats 

Maria pons VidaL

L’autora ens ofereix la visió d’un món que tot i que 
sembla tràgic està farcit de grans dosis d’humor.

L’amor i el desamor, la venjança, l’enveja, el desen-
cís, l’engany, la solitud, el dolor, la por, la passió, el 
matrimoni, la família, la mort..., fantasmes, sovint 
propers, que poblen les nostres nits i la nostra vida 
diària, com en El dinosaure de Monterroso. 
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Maria Pons Vidal (1956). És llicen-
ciada en filologia francesa per la 
Universitat de Lleida, de la qual ha estat professora 
associada. En l’actualitat és funcionària de l’Adminis-
tració catalana. Va començar la seva carrera literària el 
1991, amb el recull de contes Els perills de ser dona, 
guanyador del premi Les Talúries, editat el 1994. 
Posteriorment ha publicat quatre novel·les, Treure la 
pols (1995), Perdré la memòria (1997), Fruits prohibits 
(2002) i Ahir vaig obrir els ulls (2012), i un segon llibre 
de contes Sonata per a homes (1999).

1. L'autora ens ofereix uan visió particu-
lar d'un món que no escapa a la tragèdia, 
en aquest cas embolicada amb grans dosis 
d'humor.

2. El llibre va acompanyat d'il·lustracions.

3. Maria Pons: "El llibre es dedica als fan-
tasmes que poblen les nostres nits".  

Altres títols de l'autora: 

9 788499 758244

9 788499 752143 9 788479 353995 9 788479 355845



 
aSSaIg

Terres de l'Ebre, 
frontera, frontissa 

xaVier Vega CasteLLVí

Les terres de l’Ebre constitueixen un territori marcat pel 
riu que les travessa i pels tòpics que les envolten. Aquest 
llibre intenta esvair-los i explicar la doble condició de 
frontera i de frontissa físiques i mentals d’un sud que no-
més és un centre malinterpretat, el dels Països Catalans. 
Un recorregut pel fascinant medi natural i per la història 
ebrenca, plena d’insurgència i de conflicte, el darrer dels 
quals, la lluita contra el transvasament previst en el Plan 
Hidrológico Nacional, ha servit per cohesionar el territori 
i incorporar-lo definitivament a l’imaginari nacional, amb 
una nova catalanitat desacomplexada i vigorosa i amb 
l’aportació del seu ric univers simbòlic: la jota, les bandes 
de música, els bous o Sant Antoni, a més d’una literatura 
amb Despuig i Vicenç Garcia, a banda de la modernitat 
d’Arbó, Bladé, Moncada i Vergés. 

coL·Lecció argent Viu, 139
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Xavier Vega Castellví (Flix, Ribera d’Ebre, 1955), ha 
exercit de professor de filosofia a l’Institut de Flix, d’on 
va ser director entre 1996 i 2003. Des de ben jove, s’ha 
dedicat a la política i a l’activisme cultural. En el ter-
reny polític, ha estat regidor de cultura a l’ajuntament 
del seu poble (1983-1991) i va ser Delegat Territorial a 
les Terres de l’Ebre. En el terreny cultural, és membre 
fundador del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i un 
dels impulsors del premi d’assaig Artur Bladé i Desum-
vila (1983), i ha estat editor de la revista Fòrum (1991-
1993). Ha col·laborat en diverses publicacions regionals 
i nacionals, com la Miscel·lània del CERE, La Veu de 
l’Ebre, Diari de Tarragona, Segre, El Món, Avui, El Punt, 
Ateneu, Revista de Catalunya o Núvol.

1. És el primer assaig d'aquestes característi-
ques que es publica arreu del territori català.

2. El volum és molt complet perquè inclou 
apunts geogràfics, culturals, històrics, musi-
cals i literaris. 

3. Carme Vidal: "És un llibre que agradarà 
tant a experts en el tema com a persones 
que no en sàpiguin res".

Altres títols relacionats: 

9 788499 758428

9 788499 756677



 
aSSaIg

El bosc immobilitzat
Evolució històrica i anàlisi crítica de la 
política forestal catalana (1980-2014) 

Joan ignasi CasteLLó VidaL

Aquest llibre resumeix, des d'una perspectiva actual, 
les diferents polítiques adreçades als boscos des del 
segle XVIII fins avui. Mostra com la política forestal s'ha 
orientat cap al bosc públic i analitza, críticament i amb 
detall, les polítiques aplicades als boscos de Catalunya 
des del restabliment de la Generalitat l'any 1980.

L'obra assenyala per primera vegada les clarors i les 
ombres d'aquestes accions, i és útil per accedir a 
una visió panoràmica de les idees i realitats socioe-
conòmiques sobre els nostres boscos. També ajuda 
a entendre la reducció de la superfície forestal –la 
vella base física sobre la qual s'han desenvolupat 
la societat i les seves activitats– que avui ocupa les 
dues terceres parts de Catalunya. 
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Joan Ignasi Castelló Vidal (Barcelona 1947), enginyer de 
monts, antic director del Servei de Parcs Naturals i de l'Ofi-
cina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals 
de la Diputació de Barcelona. Ha col·laborat en diferents 
comissions, associacions i grups de treball relacionats amb 
els boscos i, també, com a professor associat, amb l'ETSI 
d'Agronoms i Forestals de Lleida. Des de 2012 és un dels 
coordinadors del Fòrum Forestal de Barcelona. 

1. Aquest llibre es proposa explicar com s.ha 
desenvolupat i es desenvolupa a Catalunya la 
política forestal moderna.

2. L'autor considera més important gestionar 
democràticament les transformacions que im-
pedir-les; i pensa que els espais protegits i les 
salvaguardes extremes no són un fi, sinó un es-
glaó cap a una futura gestió integral, participa-
tiva i consensuada del territori.

3. Anàlisi crític del model actual de gestió de 
boscos: obsolet i esgotat. 

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 7575829 788499 754949



 
pSIcologIa

Els braços que no malcrien 
itziar Fernández Hurtado i CarMe gaBarreLL guiu

Un altre llibre sobre mares, pares i el primer any de 
vida? Cal? Vols dir que no està tot escrit? Mai no n’hi 
ha prou si del que es tracta és d’assenyalar la impor-
tància cabdal que té una bona relació mare-nadó-pare 
per tal de promoure un bon desenvolupament emo-
cional dels nostres fills i prevenir en termes de salut 
mental: per ells i perquè són el futur de la societat. 
Si us animeu a llegir aquest llibre descobrireu que es 
trenquen alguns mites actuals (com que la maternitat 
és de color rosa o agafar en braços malcria) i que es 
parla de la criança des de l’escolta i el respecte de les 
necessitats del nadó, reprenent, en part, la fórmula de 
“la sopa d’all” (temps i amor), tot plegat documentat 
des de la ciència, la consciència i l’experiència. No hi 
trobareu receptes. Cadascú la cuinarà com voldrà... 
Però no us enganyeu: si és sopa d’all inevitablement 
haurà de portar all. Gaudiu de la criança! 

coL·Lecció L'eXPert, 34

ISBN: 978-84-9975-831-2

192 pàgines + 16 pàgs. il·lustrades a color

Rústica amb solapes 

15 x 24 cm

PVP: 19,00 €

Maternitat, Criança

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

Itziar Fernández és psicòloga, psicoterapeuta (FEAP) i 
psicoanalista (IPB). Treballa a l’àmbit de la salut mental, 
actualment al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de 
Lleida, des de fa més de quinze anys. Ha escrit El Joan 
ha mort (Pagès editors, 2013) per treballar amb els nens 
la mort i el dol. 
Carme Gabarrell és metgessa pediatra i consultora 
certificada en lactància materna. Treballa en l’atenció 
primària de salut, des de fa més de vint anys, atenent 
els nens i les seves famílies des del naixement fins als 
quinze anys. Ha col·laborat en la redacció del llibre Tu 
pediatra en casa (RBA, 2015). 

1. Itziar Fernández és l'autora del llibre El Joan 
ha mort, que ja ha arribat a la segona edició. 
En aquesta ocasió, no parla del final de la vida, 
sinó del començament.

2. Conté 16 il·lustracions a color.

3. Itziar Fernández: "Parlem de la impor-
tància que té la relació entre pares i fills 
per al desenvolupament emocional dels 
més petits".  

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 758312

9 788499 753744 9 788499 753591 9 788499 752419



 
poeSIa

Aigua, ànima
Josep BorreLL

L’aigua és la nervadura del llibre, la deu que irriga tots els 
poemes. El poeta ha optat per transmutar-se en aigua, 
que com l’ànima, no té forma i es perfila pel continent. 
Podríem demanar-li al poeta si a la mitja vida som –o ens 
agrada creure que som– roca? Fos quina fos la resposta, 
ara el poeta es reconeix aigua. Però quines formes pren 
aquest element? L’aigua i l’ànima són riu amb capçalera, 
curs i desembocadura. Són gel i pluja. Són segla amb llit 
verdós. Són font, deu, toll. Fins i tot mar oberta. Aigua-
molls amb canyissars. El poeta ens presenta la vida com 
una amalgama de medis, continents i limitadors, mitjans 
i instruments: el safareig i la molsa, el paraigua i les botes 
d’aigua, el xipolleig del bany ferest a la bassa. La humitat 
i l’amarament. La frescor. I molt especialment, com una 
declaració de principis, com un himne. 
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Josep Borrell (Mollerussa, 1954) ha exer-
cit de catedràtic de batxillerat i d’inspector 
d’educació. Des de juliol de 2012 és direc-
tor dels Serveis Territorials del Departament  
de Cultura a Lleida. Ha estat president de la delegació 
d’Òmnium Cultural del Segrià i director de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida (1994-2000). Ha 
conreat la crítica i la historiografia literàries i l’article as-
sagístic i periodístic. Com a poeta és autor, entre altres, 
de Molinet de vent (1996) i Mitja vida (2012).

1. Un poemari multiforme i camaleònic, amb 
una lluita de contraris. És un gran llibre de 
poesia, una lliçó de vida que es justifica per 
si mateixa.

2. Xavier Macià: " El llibre és una delícia".

3. Josep Borrell és molt conegut a Lleida 
perquè sempre ha estat implicat en el món 
cultural. Actualment és director de la Dele-
gació de Cultura a Lleida de la Generalitat de 
Catalunya.

Altres títols de l'autor: 

9 788499 758237

9 788479 353766 9 788479 358822
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La cuina dels dijous 
Josep M. MoreLL

“La fidelitat del Morell a la ràdio és digna d’esment i 
admiració. Anys i anys acudint puntualment a la seva 
cita amb els oients, primer a Tàrrega, més tard a Ba-
laguer, que s’acostumava a produir en dijous. Sí, el 
mateix dia en què als menjadors públics del nostre país 
s’ha convertit en tradicional la presència de la paella 
als menús. Dijous, paella i ràdio, doncs. Aquest volum 
és un cas especial, dins la vasta producció de literatu-
ra gastronòmica de Morell. No recull, com els altres 
anteriors, receptes escrites sinó parlades. Receptes 
explicades i comentades amb un micro davant. Els seus 
lectors tenim ara l’oportunitat de recuperar aquelles 
elaboracions de plats, amb l’enumeració d’ingredients, 
els trucs i les recomanacions corresponents, que tal 
vegada se’ns van escapar en el moment de la seva 
emissió” (de l’epíleg de Vidal Vidal). 
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Josep M. Morell (Alfarràs, 1944) és un cui-
ner inquiet, bellugadís, dinàmic, que fa el 
que fa i ho viu a fons perquè li agrada, que 
cuina amb gust i ganes, i que explica des-
prés amb vocació didàctica allò que ha cui-
nat. Tant prepara una salsa marinera o a l’espanyola com 
auxilia la mestressa posant-li a l’abast el secret de com 
cal fer-ho perquè no s’ennegreixin les carxofes. Josep 
M. Morell ha estat el propietari i xef del restaurant Cal 
Morell de Balaguer durant gairebé trenta anys.

1. L'Ajuntament de Balaguer ha previst 
una gran presentació que comptarà amb la 
col·laboració de la ràdio i els veïns del territori.

2. Els llibres d'aquest autor tenen sempre 
molt èxit, tant per les receptes com pel ca-
risma del cuiner.

3. Inclou 152 receptes d'entrants freds i ca-
lents, peixos, carns i postres. 

4. Al final de cada recepta es recull el temps 
de cocció de cada plat, el temps de repòs 
i el preu per persona. D’aquesta forma, els 
principiants al món de la cuina tenen una 
bona orientació.

Altres títols de l'autor: 

9 788499 758381

9 788497 799065 9 788499 750736


