
El vitalisme d’aquestes editorials del Camp de 
Tarragona (Silva Editorial, Publicacions de la URV, 
Cossetània Edicions, Arola Editors i Aeditors, que, tot i 
no ser estrictament de la zona, hi manté molta relació) 
es demostra cada any en l’elevat nombre de volums 
que publiquen i, com es pot veure en aquest catàleg, 
en la varietat de gèneres pels quals aposten i les 
col·leccions que tenen encetades. Es tracta d’editorials 
que combinen encara els objectius comercials amb el 
convenciment d’estar al servei de la cultura, amb la 
creença que cal fomentar la creació artística més enllà 
de les xifres de rendiment econòmic. Cal apostar-hi 
amb decisió, perquè són agents que realment fomenten 
l’art i promouen la creació.

Adam Manyé
Director dels Serveis Territorials
de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya
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Identitat i universalitat

Allò que ningú no dubta és que la projecció 
internacional que representa per a la cultura catalana 
el fet de ser convidada a la Fira de Frankfurt és un 
esdeveniment excepcional en la història del nostre 
país, i, de la mateixa manera, l’edició d’aquest catàleg, 
que han preparat aquestes cinc editorials, suposarà 
un altaveu inèdit fins ara. Des dels Serveis Territorials 
de Cultura i Mitjans de Comunicació a Tarragona hem 
volgut estar al costat d’aquests editors emprenedors 
que han vist com una oportunitat poder mostrar a 
la fira una selecció dels llibres que publiquen, tot i 
que part d’ells es desplacen a la ciutat alemanya per 
realitzar aquesta tasca any rere any.
 
Som una cultura europea i no volem que el fet 
d’escriure al Camp de Tarragona sigui ni un impediment 
ni un avantatge. Els autors i autores i les editorials del 
nostre ecosistema cultural formen part del contínuum 
europeu i creen i editen literatura al mateix nivell 
que els altres escriptors i editors del continent. La 
literatura és un d’aquells fets identitaris i universals 
a la vegada i la qualitat no entén de llengua ni de 
territori, malgrat que en pugui ser deutora i hi vagi 
estretament lligada. La unió entre els trets locals i les 
fites globals: aquesta és la seva característica, allò que 
converteix la literatura en un art essencial i de gran 
dimensió humana.

EDiToRiAL SILVA EDITORIAL

ADREçA PoSTAL Apartat 218 · 43080 TARRAGOnA

TELèfon 977 248 883

fAx 977 248 892

ADREçA ELECTRòniCA nousilva@telefonica.net

PàGinA wEb www.silvaequips.es

RESPonSAbLE DE DRETS Manuel Rivera Moral

PREfix EDiToRiAL EAn 978-84-95624

Any DE CREACió DE L’EDiToRiAL 2000

SILVA EDITORIAL és una marca 
comercial de llibres, revistes, CDs 
musicals i audiovisuals, creada 
des de nOU SILVA EQUIPS SL amb 
la finalitat de donar un servei 
de proximitat (d’assessorament, 
producció i promoció) a empreses, 
institucions i particulars que 
volen publicar una obra. També ha 
generat llibres i altres productes 
propis. Els gèneres tractats són 
molt diversos: narrativa, poesia, 
divulgació, tècnica, arts escèniques 
i altres. La paraula i l’etimologia 
“Silva” ens evoca una composició 
poètica i un bosc, aquest bosc de 
signes del món que i en què vivim.

EDiToRiAL COSSETÀnIA EDICIOnS

ADREçA PoSTAL
Carrer de la Violeta, 6, baixos, 
43800 VALLS

TELèfon 977 602 591

fAx 977 614 357

ADREçA ELECTRòniCA cossetania@cossetania.com

PàGinA wEb www.cossetania.com

RESPonSAbLE DE DRETS Judit Juncosa

PREfix EDiToRiAL EAn 978-84-9791

Any DE CREACió DE L’EDiToRiAL 1996

COSSETÀnIA EDICIOnS disposa d’un 
catàleg de 550 títols repartits en 
una quarantena de col·leccions i 
edita un centenar de títols l’any. 
Les principals col·leccions són: 
Azimut (excursionisme català), El 
Cullerot (cuina), notes de Color 
(narrativa), Prisma (assaig), 
Sinalefa (poesia), Memòries 
del Segle XX (recuperació de 
testimonis, biografies i altres), 
En Guàrdia (divulgació històrica), 
Antines (treballs universitaris), La 
Creu de Terme (monografies locals), 
L’Aixecador (temàtica castellera), 
entre d’altres.

EDiToRiAL AEDITORS

ADREçA PoSTAL
Camí de Puigmoltó s/n 
43519 EL PERELLó

TELèfon 649 642 945 – 977 267 761

ADREçA ELECTRòniCA
info@aeditors.cat   
aeditors@ideat.com

PàGinA wEb www.aeditors.cat

RESPonSAbLE DE DRETS Àlex Ferrer

PREfix EDiToRiAL EAn 935190

Any DE CREACió DE L’EDiToRiAL 2006

AEDITORS és una nova editorial 
independent de les Terres de 
l’Ebre. Tenim present que és bo 
descentralitzar l’activitat editorial 
de Barcelona i copsar la veu dels 
territoris més marginats i amb 
menys capacitat de promoció. 
L’edició local en llengua catalana 
pot ser una important creadora 
d’identitat i un conreu de talents. 
Considerem insubstituible la 
labor de proximitat de les petites 
editorials. Si pensem globalment i 
actuem localment, establirem ponts 
entre el lector global i l’autor local.

EDiToRiAL PUBLICACIOnS URV

ADREçA PoSTAL
Universitat Rovira i Virgili
Av. Catalunya, 35 
43005 TARRAGOnA

TELèfon 977 558 474

fAx 977 558 393

ADREçA ELECTRòniCA publicacions@urv.cat

PàGinA wEb www.urv.cat/publicacions

RESPonSAbLE DE DRETS Jaume Llambrich Brull

PREfix EDiToRiAL EAn 84-8424, 84-88693, 84-89866

Any DE CREACió DE L’EDiToRiAL 2004

La Universitat Rovira i Virgili i 
l’empresa A+C (Arola Editors i 
Cossetània Edicions) van crear 
Publicacions URV amb l’objectiu 
d’editar i distribuir obres de 
caràcter institucional, docent, 
investigador i divulgatiu. De la 
producció editorial cal destacar-
ne la col·lecció de manuals 
universitaris Eina, amb més de 
quaranta títols; la col·lecció 
Recerca, a on hi tenen cabuda 
totes aquelles obres fruit del 
treball documental i de recerca; i la 
col·lecció Llavors d’Idees, de caire 
divulgatiu, que vol transferir els 
coneixements de la Universitat a la 
resta de la societat.

EDiToRiAL AROLA EDITORS

ADREçA PoSTAL
Polígon Francolí, parcel·la 3 nau 5, 
43006 TARRAGOnA

TELèfon 977 553 707

fAx 977 542 721

ADREçA ELECTRòniCA arola@arolaeditors.com

PàGinA wEb www.arolaeditors.com

RESPonSAbLE DE DRETS Alfred Arola

PREfix EDiToRiAL EAn 95134, 95985, 96366, 96639

Any DE CREACió DE L’EDiToRiAL 1998

AROLA EDITORS ha emprès cinc 
línies editorials d’una trajectòria 
continuada i consolidada en el 
món de l’edició catalana: edicions 
de literatura catalana tant 
contemporània com de clàssics 
catalans en els tres gèneres 
literaris -narrativa, poesia i 
teatre- i traduccions literàries al 
català; llibres d’art, fotografia i 
paisatgisme; llibre infantil, contes, 
llibres de música, cançoners, 
poesia infantil; excursionisme i 
natura, guies historicoculturals, 
senderisme; història i assaig. 
L’edició d’obres literàries  
-contemporànies i clàssiques- 
esdevé per a Arola Editors una 
de les tasques fonamentals per 
contribuir a la difusió de les  
lletres catalanes.



Narrativa Recerca

Poesia

Estius a l’Ebre
Varis autors

Aeditors
Col·lecció: El riu de lletres
Format: 12 x 17 cm
Enquadernació: rústica
Pàgines: 190
EAN: 978-84-935190-8-7
Any edició: 2007
Preu: 9,5 euros (IVA inclòs)

La narrativa ebrenca, en temps de calor, traspua tam-
bé el geni del país, en clau d’amors perduts, reflexions 
efímeres, records d’infància o recances aflorades. Vint-
i-un autors ebrencs, novells uns, viscuts els altres, 
tots amb la mateixa passió per escriure, ens ofereixen 
un nou ventall de les lletres de l’Ebre d’avui.

De la mà de la meva filla
Albert Guiu

Aeditors
Col·lecció: El riu de lletres
Format: 12 x 17 cm
Enquadernació: rústica
Pàgines: 80
EAN: 978-84-935190-3-2
Any edició: 2007
Preu: 7 euros (IVA inclòs)

L’autor ha guanyat el 22è premi Miquel Martí i Pol de 
Poesia 2006. Aquest poemari és una llarga elegia que 
posa en paraules el dolor inexpressat que l’àvia de 
l’autor va arrossegar tota la vida per la pèrdua d’una 
filla menuda.

L’ull de la posta (haikus i tankas)
Gòria Ganga

Silva Editorial
Format: 13 x 21 cm
Enquadernació: rústica
Pàgines: 68
EAN: 978-84-95624-10-9
Any edició: 2002
Preu: 9 euros (IVA inclòs) 

La poeta ordena el desordre: penes, alegries, amors, 
rebel·lia, sospita i misteri íntim. Amb sintètics hai-
kus i tankas, en la forma més clàssica de la literatura 
japonesa traspassada a la catalana, sense impedir que 
s’expressi una natura salvatge i que el lector quedi 
amb l’ànim suspès. Tota una aportació intercultural.

Sèries de ficció i 
construcció nacional 
Imaginant una Catalunya televisiva

Enric Castelló 

Publicacions URV
Col·lecció: Llavors d’Idees, 2
Format: 17 x 24 cm
Enquadernació: rústica
Pàgines: 224
EAN: 978-84-8424-092-1
CDU: 3
Any edició: 2007
Preu: 19 euros (IVA inclòs)

Aquest assaig ens apropa a com les 
sèries de ficció esdevenen també un 
mecanisme de construcció de la iden-
titat nacional. El treball es basa en 
la investigació portada a terme per 
l’autor sobre la ficció de Televisió 
de Catalunya produïda i emesa entre 
1994 i 2003. Es tracta d’una anàlisi 
de les representacions sobre el ter-
ritori, els usos lingüístics, la proxi-
mitat cultural i els afers socials que 
apareixen a les sèries de ficció, un 
estudi que ens ajuda a entendre com 
durant aquests deu anys la televisió 
pública catalana ha conreat un de-
terminat imaginari nacional per mitjà 
de la ficció. El treball intenta fer una 
aproximació divulgativa a l’estudi de 
les sèries de ficció com a plataformes 
de construcció d’identitat col·lectiva 
des de l’anàlisi de la producció.

Blocs de ciència
Daniel Closa Autet

Publicacions URV
Col·lecció: Llavors d’Idees, 3
Format: 17 x 24 cm
Enquadernació: rústica
Pàgines: 144
EAN: 978-84-8424-094-5
CDU: 0
Any edició: 2007
Preu: 13 euros (IVA inclòs)

Per què la xocolata ens agrada tant? 
Què hi tenen a veure, els vampirs 
amb el càncer? Com és que hi ha 
persones que veuen colors en sentir 
algunes músiques? Què hi ha a l’espai 
que atrau la nostra galàxia? Per què 
desapareixen les granotes arreu del 
món? Si la grip espanyola no va venir 
d’Espanya, per què l’anomenen així? 
El romaní fa molt bona olor, però per 
quin motiu? En aquest llibre trobem 
interpretacions científiques curioses, 
sorprenents o divertides a molts fets 
que ens envolten i als quals sovint no 
parem atenció.

CuinaAssaig

El llegat dels filisteus
Margarida Aritzeta

Cossetània Edicions
Col·lecció: Notes de color, 2
Format: 13 x 21 cm
Enquadernació: rústica
Pàgines: 480
EAN: 84-9791-165-2
Any edició: 2005
Preu: 19,5 euros (IVA inclòs)

Un membre destacat del govern català rep una visita 
inesperada: un home li reclama amb insistència el re-
torn del “llegat dels filisteus”. Apressat per les tasques 
de govern, encarrega a Manu Uriarte, un amic llibreter 
de vell, que li busqui el llibre. Aquest és arrossegat per 
una voràgine d’imprevistos, que esquitxen el mateix 
polític i provoquen una crisi de govern: el “cas Carod”. 
L’aventura èpica, el relat mític, la crònica periodística, 
el dietari i fins i tot el thriller, es combinen en aquest 
relat trepidant teixit sobre el canemàs de la vida quo-
tidiana que portarà el lector a preguntar-se pels límits 
de la realitat. Qui eren i què van fer els primers grans 
viatgers occidentals que van posar els peus a l’Àfrica? 
Com és que van seduir homes com l’arquitecte Gaudí, 
el poeta Verdaguer o el diplomàtic Eduard Toda? D’on 
venien els filisteus i com és que encara avui dia hi ha 
algú capaç d’arriscar la vida per emparar-se dels seus 
tresors? De quina manera la trama filistea es va as-
sentar al Sahra Occidental i va anar a parar als camps 
de refugiats del desert de Tindouf, a Algèria, i d’allà a 
casa d’en Carod-Rovira?

Infantil

La Barcelona 
modernista
Roger Roig i Albert Arrufat

Cossetània Edicions
Col·lecció: Els amics del Zum-Zum, 3
Format: 24,5 x 22,5 cm
Enquadernació: tapa rígida
Pàgines: 28
EAN: 84-9791-235-7
Any edició: 2006
Preu: 19,5 euros (IVA inclòs)

La Carla i el Pol són molt amics. Tenen 
ganes de descobrir coses noves del 
seu entorn, i es deleixen, sobretot, 
per conèixer nous llocs, aprendre de-
talls de la seva història i parlar amb 
la seva gent. El Zum-Zum és un glo-
bus molt especial que s’ha convertit 
en el seu amic inseparable. Des que el 
van conèixer, un dia a la fira, ja no se 
n’han separat mai més. És ell qui els 
condueix a les situacions més ines-
perades i el responsable que el Pol 
i la Carla visquin, cada dia, noves i 
emocionants experiències. En aques-
ta ocasió tindran l’oportunitat de 
contribuir a les obres del temple de 
la Sagrada Família, ja que sembla que 
algú està disposat a fer que aquest 
emblemàtic edifici no es pugui acabar 
de construir mai més. Per això hauran 
de superar entrebancs i enfrontar-se 
a perills mentre van descobrint els 
detalls de la Barcelona modernista 
acompanyats per un guia d’excepció. 
A més, disposaran de l’ajuda de totes 
les criatures “de pedra” creades pel 
genial arquitecte Antoni Gaudí. Una 
aventura “monumental”.

El baobab, la fulla  
de roure i la lluna  
de coure
Adam Manyé (textos) 
Anna Ollet (soprano)
Miyuki Yamaoka (piano) 
Pere Puig (il·lustracions)

Arola Editors
Format: 22 x 23 cm
Enquadernació: tapa rígida
Pàgines: 20
EAN: 84-96639-27-4
Any edició: 2006
Preu: 15 euros (IVA inclòs)
Incorpora un CD

Aquest conte es llegeix i s’escolta. En 
aquest llibre es donen la mà la litera-
tura i la lírica. Si us hi endinseu, lle-
gireu i escoltareu una narració i unes 
cançons i àries que s’hi relacionen 
formant un producte cultural que us 
sorprendrà. Teniu a les mans un llibre 
que canta i que arriba als racons de la 
sensibilitat més pregona dels adults i 
la tendresa més dolça dels infants. 
A les darreres pàgines hi trobareu, 
a més, una breu guia complementà-
ria a la lectura que podreu utilitzar 
per treure partit didàctic del volum 
o senzillament per completar-ne el 
sentit. El conte també inclou un breu 
glossari que aclareix el significat 
d’alguns mots.

Els contes del Tonet
Contes per a nens

Aleix Cort (text)
Tònia R. Alvarez (il·lustracions)

Tonet era un noi eixerit però tenia tanta por de la 
foscor que li costava adormir-se. Això li causava molts 
disgustos. Una nit va desitjar amb tanta força poder-
se adormir ràpid que aparegué una fada disposada a 
fer realitat el seu desig. A partir d’aquella nit, res ja 
no seria com abans. ¿Us imagineu que una fada us 
concedís el privilegi de poder viure els vostres som-
nis? Cada nit, el Llit Savi convoca tots els llits i els 
nens que hi dormen a una assemblea perquè l’ajudin a 
resoldre problemas relacionats amb el País dels Som-
nis abans que no es faci de dia. Viatja amb Tonet, 
Anna i els seus llits -Rondinaire i Valent- a través dels 
Set Cels i participa de les seves aventures.

Tonet i la fada poca-traça 
Arola Editors
Format: 22,5 X 22,5 cm. Enquadernació: tapa rígida. 
Pàgines: 36. EAN: 84-96366-30-8. Volum 1. Any edició: 2004. 
Preu: 14 euros (IVA inclòs).

Tonet i el llenyataire boig 
Arola Editors
Format: 22,5 X 22,5 cm. Enquadernació: tapa rígida. 
Pàgines: 40. EAN: 84-96366-31-6. Volum 2. Any edició: 2004. 
Preu: 14 euros (IVA inclòs).

Tonet i els caçanúvols 
Arola Editors
Format: 22,5 X 22,5 cm. Enquadernació: tapa rígida. 
Pàgines: 40. EAN: 84-96366-32-4. Volum 3. Any edició: 2004. 
Preu: 14 euros (IVA inclòs).

Tonet i la bruixa que no sabia riure
Arola Editors
Format: 22,5 X 22,5 cm. Enquadernació: tapa rígida. 
Pàgines: 36. EAN: 84-96366-99-5. Volum 4. Any edició: 2006. 
Preu: 14 euros (IVA inclòs).

TAT
Marta Badia

Arola Editors
Col·lecció: UT, 3
Format: 17 x 24 cm
Enquadernació: tapa rígida
Pàgines: 232
EAN: 84-96366-54-5
Any 2a edició: 2005
Preu: 25 euros (IVA inclòs)
Incorpora un CD

Aquesta és una compilació de 107 
propostes procedents del folklore 
català que aplega moixaines, jocs, 
jocs dansats, recitats i cançons per 
ser treballades amb nens molt petits, 
preferentment nadons i nens d’un, dos 
i tres anys. Cada proposta està orga-
nitzada a manera de fitxa que inclou: 
el text i el ritme del recital o la melo-
dia de la cantarella; una explicació de 
com es juga o com es fa la moixaina; 
una enumeració dels continguts més 
evidents que treballa cada proposta, 
especialment els relacionats amb els 
àmbits de comunicació, afectivitat, 
llenguatge, cos i moviment, i músi-
ca; un text de caire pedagògic amb 
recomanacions i propostes d’ampli-
ació del joc o la moixaina descrits. 
El llibre està pensat per a pares, 
mares, educadors, mestres, oncles, 
avis i qualsevol altre adult que tingui 
un infant al seu càrrec. Vol ser una 
eina que faciliti un repertori i unes 
propostes per treballar-lo fàcilment i 
immediatament.
Acompanya el llibre un CD amb l’en-
registrament de totes les propostes.

Fotografia/poesia

Com qui cus la gavardina  
de la mort
Francesc Valls-Calçada

Silva Editorial
Format: 15 x 21 cm
Enquadernació: rústica
Pàgines: 80
EAN: 84-95624-43-5
Any edició: 2004
Preu: 10 euros (IVA inclòs)

Un bell llibre-objecte (amb fotografies de Lluís Mi-
quel Prats i Pere Español) que combina poemes de to 
clàssic i reposat amb altres arravatats —propis de “la 
literatura d’urgència”, aquesta provocada pels succes-
sos més violents i irracionals del món. Dedicat “a les 
víctimes de totes les guerres”. 

L’espant de la calma
Lluís Figuerola (poesia) 
Josep Anton Clua (fotografia)

Arola Editors
Col·lecció: La imatge que parla, 20
Format: 12,5 x 15 cm
Enquadernació: rústica
Pàgines: 64
EAN: 978-84-96639-35-5
Any edició: 2007
Preu: 9 euros (IVA inclòs)

Cadascun dels llibres de la col·lecció La imatge que 
parla esdevé un títol comú explicat i transmès a través 
de llenguatges artístics completament diferents com 
són la imatge i la paraula. 
En el cas de L’espant de la calma, l’elementalitat en 
la forma i l’execució dels dibuixos de traç fi i les fo-
tografies de Pep Anton es conceben com un exercici 
per deixar que parli la poètica de la paraula: la imatge 
no pretén ser una il·lustració del text poètic, sinó un 
acompanyament d’aquest. En la segona part del llibre, 
però, poeta i fotògraf han buscat una intencionada i 
difícil confrontació amb els poemes, on el poeta es 
manifesta més definitiu.

Guies

100 ocells fàcilment 
identificables
Josep-Manuel Concernau

Cossetània Edicions
Col·lecció: Hyla, 1
Format: 11 x 20 cm
Enquadernació: rústica
Pàgines: 72
EAN: 84-9791-236-5
Any edició: 2006
Preu: 8,5 euros (IVA inclòs)

Amb aquest petit llibre-guia de 
camp, joves i adults interessats en la 
natura en general i en els ocells en 
particular, hi trobaran les claus per 
reconèixer de manera ràpida i fàcil 
fins un total de 100 espècies d’aus 
de les nostres contrades (des de la 
façana litoral fins a les planes caste-
llanes tot passant pels ambients ripí-
coles, els deltes o els ambients alpins 
de Sierra nevada, Picos de Europa o 
els Pirineus). S’han escollit aquestes 
100 espècies en la mesura en què són 
alhora representatives de llurs hà-
bitats, peculiars, característiques o 
molt comunes i, sobretot, amb trets 
morfològics, de conducta o d’altres 
que les fan inconfusibles.

Excursions escollides 
des de la Costa 
Daurada
24 itineraris a peu per les 
muntanyes de les comarques 
tarragonines

Antoni Cabré Puig

Cossetània Edicions
Col·lecció: Azimut, 31
Format: 12 x 22,5 cm
Enquadernació: rústica
Pàgines: 204
EAN: 84-95684-71-3
Any edició: 2002
Preu: 12,5 euros (IVA inclòs)

Aquest llibre proposa excursions per 
les serralades i muntanyes que es 
troben a l’interior de les comarques 
del sud de Catalunya i vol estimular 
els visitants de la Costa Daurada a 
conèixer aquests paratges. Es tracta 
d’una selecció diversa d’excursions 
i d’indrets que van des del sud fins 
al nord, que no han estat publicats 
abans i que no són ni massa freqüen-
tats ni massa abalisats. Són camins i 
racons que tenen un encís especial i 
que permeten cercar en la natura la 
pau i la tranquil·litat que desitgen 
aquells que volen fugir de la vida tan 
atrafegada que duem.

A peu per la  
primavera i l’estiu 
26 passejades i excursions  
pels Països Catalans

Ernest Costa i Savoia
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Entre el 1999 i el 2003, des d’El matí 
de Catalunya Ràdio s’emeté setmanal-
ment l’espai «Paisatges al Punt». En 
cadascun d’ells es parlava d’un dels 
incalculables canvis que a cada mo-
ment afecten el paisatge, ja sigui per 
l’acció de la natura o de l’home: can-
vis produïts per la presència de boires, 
per la floració de les peònies, per la 
sega dels cereals, per l’acoloridament 
tardoral dels roures, o perquè les ca-
bres salvatges es deixen veure. També 
es proposava anar a un lloc adient on 
conèixer els canvis que s’havien ex-
posat. En el seu moment tota aquesta 
informació es publicà a les pàgines 
d’El Periódico i de l’Avui. En aquest 
volum apleguem els recorreguts que 
corresponen a la primavera i l’estiu.

Globalització i cultura
VARIS AUTORS (Mercè Jordà, Arcadi
Oliveras, Àngel Martínez, M. Ángels Caamaño,
Montse Duch, Jordi Lamarca, Carme Oriol, Antonio
Salcedo, Enric Castelló, Josep Fernández, Albert
Macaya i Yolanda Pérez)
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El mestissatge, les xarxes mediàtiques, la memòria, 
la identitat col·lectiva, les llegendes, l’espectacle de 
l’art, els estereotips, etc., són potser diferents cares 
del mateix políedre, el d’una “cultura global”. Diversos 
professors universitaris, diverses veus i laboratoris, 
fugint d’una visió eurocèntrica o local o hiperteòrica.

Peix, marisc i bacallà:  
un regal de l’aigua
Mariona Cuadrada
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Peix, marisc i bacallà, un regal de l’aigua és el primer 
d’una sèrie de llibres de cuina en què podreu trobar 
tota mena de receptes per gaudir d’aquests productes 
que ens regala l’aigua. Tècniques clàssiques i d’altres 
d’actuals, explicades pas a pas, amb ingredients habi-
tuals com a protagonistes. Però, sobretot, mil gustos 
per assaborir o redescobrir i sentir, així, tot el plaer 
del Mediterrani al paladar. El llibre disposa d’una ex-
tensa introducció, amb reflexions sobre l’art de cuinar 
i menjar i recomanacions per a l’hora de comprar el 
peix i el marisc i per preparar-los abans de la cocció. 
El gruix del llibre està format per 100 receptes il-
lustrades amb magnífiques fotografies a tot color que 
ens mostren la presentació final del plat.

Entendre la ciència  
des de dins (o si més  
no intentar-ho)
Reflexions, a través de la pràctica 
científica, entorn d’una visió 
epistemològica per  
al tercer mil·leni

Eudald Carbonell,  
Policarp Hortolà 
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Entendre la ciència des de dins (o si 
més no intentar-ho) revisa els criteris 
de la ciència i la seva filosofia, alhora 
que exposa els problemes més im-
portants amb els quals la humanitat 
s’enfronta en la relació ciència-soci-
etat. Per elaborar aquesta obra, els 
autors s’han basat, d’una banda, en 
argumentacions de diversos especia-
listes en epistemologia i, d’una altra, 
en les idees que ha generat la pràc-
tica quotidiana de la tasca científica. 
Lectures pausades i experiència són, 
doncs, el fonament d’aquest curt as-
saig, alhora subjectiu i empíric.


