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Activitats 2008. Igualada: Club Excursionista UECANOIA, 
2007. 256 p.
Programació de les activitats del Club Excursionista 
UECANOIA per a l’any 2008: excursions matinals, muntanya, 
alta muntanya, esquí, bicicleta de muntanya...
 
Ahir i l’avui del nostre poble: els Hostalets de Pierola, L’. Els 
Hostalets de Pierola: Ajuntament, 2007 (Pierola Històrica; 2).
Reproducció de més de sis-centes fotografies que recuperen 
imatges antigues i actuals del municipi.

Anoia 2032. Idea i realització: Escucurucuc. Igualada: Unió 
Empresarial de l’Anoia, 2007. 134 p. 
Recull d’articles sobre diversos aspectes de la indústria i l’eco-
nomia, editat amb motiu dels vint-i-cinc anys d’història de 
la Unió Empresarial de l’Anoia.

Anoia en viu, L’: guia comarcal. Igualada: Consell Comarcal 
de l’Anoia, 2007. 160 p.
Guia dels municipis per ordre alfabètic i un complement 
dels elements històrics i artístics més destacats de la comarca 
ordenats segons el període de la seva construcció, des de la 
prehistòria fins al modernisme.

Agrupació Coral La Llàntia: tres segles de cant: XIX, XX, XXI. 
Índex de noms. Igualada: 2007. 28 p.
Relació alfabètica de tots els noms citats en el llibre Agrupació 
Coral La Llàntia: tres segles de cant: XIX, XX, XXI, publicat 
l’any 2006.

Bartrolí, Marta; Isidre Surroca. Cartografia històrica de 
l’Anoia. Pròleg de Josep M. Torras i Ribé. La Pobla de Claramunt: 
Ajuntament, 2007. 77 p.
Reproducció i descripció de vint-i-sis mapes de la comarca, 
conservats en arxius diversos. És el catàleg de l’exposició 
del mateix títol presentada a l’Ajuntament de la Pobla i la 
Biblioteca Central d’Igualada.

Bou Farreras, Josep. Imagina’t els interiors d’Igualada. 
Textos: Ernest Farrés Junyent, Jordi Ferrer Frigola, Josep 

Pelfort Gregori i Pep Elias. Igualada: Ajuntament d’Iguala-
da, 2007. 170 p.
Llibre de fotografies que clou la trilogia sobre Igualada de 
Josep Bou, que ofereix un punt de vista original a interiors 
d’equipaments, empreses i llars de la ciutat.

Camins Just, Jordi. El canvi climàtic a les glaceres dels Pirineus. 
L’agonia de les masses de gel al parc natural Posets-Maladeta. 
Osca: Barrabés, 2007. 184 p. (Divulgació Científica).
Què són, com funcionen i per què retrocedeixen les glace-
res. Les imatges mostren l’evolució de les geleres i congestes 
de gel del parc natural Posets-Maladeta. També n’hi ha una 
versió en castellà.

CEIP García Lorca. Lorca. Santa Margarida de Montbui 
Ajuntament, 2007. 24 pàgines sense numerar. Inclou un cd 
amb el joc De Lorca a Lorca.
Treballs escolars a l’entorn del poeta Federico García Lorca 
realitzats per alumnes de primària del centre educatiu de 
Santa Margarida de Montbui que porta el seu nom.

Cuesta Martínez, José Alberto. Filosofía cínica y crítica ecoso-
cial. Barcelona: Edicions del Serbal, 2006. 184 p. (Delos; 16).
Reflexió sobre la societat contemporània des de la perspec-
tiva de la filosofia cínica per un llicenciat en Humanitats 
resident a Igualada.

Dalmau Ribalta, Antoni. Tierra de olvido. La senda de los 
cátaros. Barcelona: Sic Idea y Creación Editorial, 2006. 358 
p. (La Historia Oculta).
Nova edició en castellà de la coneguda novel·la de l’autor, 
publicada originàriament el 1997.

Dalmau Ribalta, Antoni. Petita història d’Enric Prat de 
la Riba. Il·lustració: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 
2007. 8 fulls sense numerar (Petites històries dels nostres 
personatges; 231).
Biografia del polític català i retrat de la seva època, adreçat 
als infants.

Els llibres de la comarca de l’Anoia 2007

M. Teresa Miret i Solé

Relació de llibres publicats durant l’any 2007 per autors anoiencs o bé 
que fan referència a la comarca de l’Anoia.
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Fernández Balsells, Núria. Retalls de vida. Entrevistes i 
redacció: ... Coordinació: Montserrat Riera Minguet. Igualada: 
Grup de dones de les tardes del dimecres, 2007. 79 p.
Recull de testimonis i records de les dones que es reuneixen 
habitualment al Casal Cívic Montserrat.

Ferrer Frigola, Jordi. En cerca del tremp perdut. Il·lustracions 
de Rolando Frediani. Vic: Emboscall, 2007. 225 p. (Moment 
Angular; 75).
Novel·la amb una bona dosi d’humor i d’erotisme.

Fonoll, Celdoni. Arbres dels nostres paisatges. Amb la col-
laboració de Ramon Pascual i Núria Duran. Valls: Cossetània, 
2007. 256 p. i 187 il·lustracions.
L’autor versifica cinquanta-cinc espècies d’arbres dels Països 
Catalans.  Completen el llibre fotografies i un annex amb 
informació científica, literària i popular dels arbres. 

Georges Remi «Hergé»: Tintín. Recerca de documentació: Josep 
Serret. Igualada: Grafopack, 2007. 20 fulls sense numerar.
Galeria dels personatges de les historietes de Tintín, en un 
llibre de regal molt ben presentat i encapsat.

Giralt Rabell, Jaume. Records de la Guerra Civil (1936-39) 
i de la postguerra. Igualada: l’autor [2007]. 173 p.
Testimonis del que va veure i viure l’autor, en el període de 
la guerra civil espanyola. El document va ser escrit el 2002, 
però no s’ha publicat fins ara.

Girona. Direcció: Marina Iglesias i Valls, redacció: Xavier 
Homs i Palmés... Barcelona: Escucurucuc, 2006 (AZ Magazine, 
núm. 3, 2006-2007).
Publicació sobre la ciutat de Girona amb articles i imatges de 
diversos col·laboradors, entre els quals Arian Morera, Marc 
Vila i Roger Velàzquez.

Godó Soler, Josep M. Club de tir Igualada: 25 aniversari 
(1983-2008). Igualada: 2007. 78 p.
Història d’aquesta associació: procés de fundació, evolució, 
juntes directives, fotografies...

Guia d’acollida: Igualada. Igualada: Ajuntament, 2007. 
22 fulls sense numerar. 
Informació per a les persones que arriben a la ciutat: empa-
dronament, accés a la sanitat, educació, treball, aprenentatge 
de la llengua, serveis, equipaments, etc.

Guia d’acollida de la conca d’Òdena. Igualada: Consell 
Comarcal de l’Anoia, 2007. 24 fulls, sense numerar.
Informació per a les persones que arriben a la conca d’Òdena: 
adreces, serveis sanitaris, tràmits, habitatge, educació, treball, 
etc. Se n’han editat versions en sis idiomes: castellà, francès, 
anglès, àrab, xinès i romanès.

Guille Moliné, Ernest. Bibliografia d’Ernest Moliné i Brasés. 
Calaf: Fundació Ernest Moliné i Brasés, 2007. 62 p.
Relació d’articles, estudis, discursos i treballs d’Ernest Moliné 
publicats entre 1888 i 1936.

Guille Moliné, Ernest. Biografia d’Ernest Moliné i Brasés. 
Calaf: Fundació Ernest Moliné i Brasés, 2007. 61 p.
La vida d’un personatge destacat de la renaixença catalana i 
arrelat a l’Anoia. Aquest treball va rebre el V Premi d’Inves-
tigació Jaume Caresmar.

Informe econòmic anual: L’Anoia, 2007. Redacció: Àngel 
Hermosilla. Coordinació: Montserrat Carbassa. Igualada: 
Ajuntament d’Igualada, 2007. 108 p.
Anàlisi de l’activitat empresarial, l’ocupació i la mobi-
litat laboral a l’Anoia durant el 2007 i estratègies de 
desenvolupament.

Jiménez, Cristóbal; Mònica Tomàs. Papallones de Vilanova 
del Camí. Vilanova del Camí: Ajuntament, 2007. 85 p.
Estudi general sobre les papallones i seixanta-cinc fitxes 
amb la fotografia i la descripció d’espècies identificades 
a Vilanova.

Jorba, Manuel. «Miscel·lània igualadina: els poemes de 
Jacint Verdaguer i de Josep Maria Serra i Marsal al Sant 
Crist d’Igualada i altres textos». A Anuari Verdaguer: revista 
d’estudis literaris del segle XIX, núm. 13. Vic: Universitat de 
Vic, 2007, p. 125-181.
Anàlisi de la relació literària entre diversos poemes i repro-
ducció d’una part de la correspondència sobre els textos.

Junyent, Maria Carme. El Grup de Lectura de Masquefa. 
Barcelona: Octaedro, 2007. 126 p.
Resum de les activitats realitzades pel Grup de Lectura des 
de l’any 2001. Parla dels llibres llegits, els autors convidats, 
els concursos realitzats, etc.

López Boada, Gerard. Fantasia per a orquestra basada en la 
melodia popular «El noi de la mare». Igualada: Ajuntament, 
2007. Partitura de 38 p. i cd. 
Aquesta obra musical va obtenir el Premi de composició 
musical per a joves orquestres Paquita Madriguera, dins els 
Premis Ciutat d’Igualada 2005.

Mateu Vives, Antoni. V.: Oncle Toni: acudits i fotografia. 

Medina, Xavier. La targeta postal a la Pobla de Claramunt. 
2007. Barcelona: l’autor, 2007. 344 p.
Llibre de fotografies antigues de la Pobla, editades en for-
mat postal, que permet conèixer la història i els canvis 
del municipi.
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Mora Soteras, Santiago. El desgavell del goig. Vic: 
Emboscall, 2007. 95 p. (Prima materia; 61)
Descoberta poètica de l’altre a través de l’erotisme.

Mostra, La: 18 fira de teatre infantil i juvenil. Igualada: 
Ajuntament d’Igualada, 2007. 57 fulls sense numerar.
Catàleg de la fira amb totes les companyies que hi participen 
i el lloc i l’horari de les actuacions.

Oncle Toni: acudits i fotografia. Selecció: Pau Llacuna i Ortínez. 
Igualada: Rosa Godó i Ball, 2007. 152 p.
Recull d’acudits d’Antoni Mateu i Vives, la majoria publicats 
a la premsa local, precedits d’una biografia breu de l’autor.

Parés Marimon, Rosa M; Anna M. Carmona Cornet. 
«Estudio de los medicamentos simples y compuestos de un 
inventario del año 1442». A Simples y compuestos: el medica-
mento en la historia. Actas de la II Jornadas celebradas por la 
Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia 
de España. Madrid/Sevilla, 2007, p. 89-102.
El treball identifica diversos medicaments utilitzats a la 
Igualada medieval.

Pascual Domènech, Pere. «La Diputació i la construcció 
de la xarxa catalana de carreteres: 1840-1868». A: Història de 
la Diputació de Barcelona: 1812-2005. Barcelona: Diputació 
de Barcelona: 2007. Vol. 1, p. 152-211.
Estudi de la xarxa viària de la província de Barcelona a mitjan 
segle XIX.

Pascual Domènech, Pere; Paloma Fernández Pérez. 
Del metal al motor: innovación y atraso en la historia de la 
industria metal-mecánica española. Bilbao: Fundación BBVA, 
2007. 492 p.
Història de la indústria metal·lúrgica espanyola i d’algunes 
de les seves empreses més destacades.

Pinyol, Joan. Micromèxics (seixanta-un reflexos d’un país). 
València: Bròsquil Edicions, 2007. 133 p. (Lletra Llarga; 44).
Recull de microcontes inspirats en Mèxic que va obtenir el 
Premi de Narrativa Vila de Puçol 2006.

Pinyol, Joan. «Els Capgrossos Centenaris de Capellades». A 
Centenaris: Nans i capgrossos de l’any de la picor: Guia dels 
nans i capgrossos centenaris de Catalunya. Tarragona: L’Agulla 
de Cultura Popular, 2007 (Guies; 10), p. 32-45.
Història dels capgrossos de Capellades, des de la seva realit-
zació fins a la seva restauració i nova presentació pública.

Pla d’acció local per a la igualtat de gènere a Igualada. 
Presentació: Montserrat Mateu i Pons. Igualada: Ajuntament 
d’Igualada, 2007. 53 p. i cd.

Document que ha de servir d’eina de treball per consolidar 
les polítiques de gènere al municipi i coordinar les diverses 
àrees de l’administració pública en aquest aspecte.

Premi La Miranda de Contes: V i VI edició. Capellades: 
Associació Cultural La Miranda, 2007. 60 p. 
Tercer recull de contes premiats en la convocatòria anual de 
l’entitat de Capellades, que els edita cada dos anys. 

Rafael Vilarrúbias, passió per la crònica gràfica. Girona: 
Diputació de Girona, 2007. 340 p.
Diversos articles sobre el fotògraf igualadí Rafael Vilarrúbias 
i Ros (1905-1953) i una àmplia selecció de les seves fotos 
ordenades temàticament.

Roig, Teresa. L’herència de Horst. Barcelona: Alisis, 2007. 
254 p.
Una novel·la d’intriga sobre l’espionatge nazi a la Catalunya 
de postguerra.

Romeu Figueras, Josep. La Garrotxa: creences i costums: el 
cicle de l’any. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2007. 111 p. 
[Col·lecció popular: llegendes; 20].
Obra pòstuma de l’autor, que descobreix els costums de la 
comarca a partir de converses amb la gent realitzades als 
anys cinquanta.

Romeu Figueras, Josep. Llibre de la muntanya: recull comen-
tat de textos muntanyencs. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
2007. 241 p. [edició facsímil: Barcelona: Selecta, 1952].
Facsímil d’una antologia de textos literaris en prosa i poe-
sia sobre les muntanyes catalanes. Es presenta encapsat en 
format de regal.

Rubio Molín, Mireia. El abrazo náufrago. El Prat de 
Llobregat: Maikalili, 2007. 312 p.
Novel·la en la qual la protagonista retorna al paisatge de la 
seva infantesa i recupera vells amics.

Sabaté, Flocel. Arqueologia medieval: reflexions des de la 
pràctica. Director... Lleida: Pagès editors, 2007. 252 p. Conté: 
Flocel Sabaté: «L’arqueologia medieval en entrar al segle XXI», 
p. 7-19.
Recull de treballs dels diversos investigadors que van par-
ticipar en el I Curs Internacional d’Arqueologia Medieval 
celebrat a Algerri l’any 2005.

Sabaté, Flocel. Balaguer, 1105: cruïlla de civilitzacions. Lleida: 
Pagès, 2007. 355 p.
Publicació que recull els treballs participants en la reunió 
científica i el Xè Curs d’Estiu «Comtat d’Urgell» celebrat a 
Balaguer l’any 2005. 
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Sabaté, Flocel. Natura i desenvolupament. El medi ambient 
a l’edat mitjana. Director... Lleida: Pagès, 2007, 364 p (col. 
Aurembiaix, vol. XI). Conté: Flocel Sabaté: «Natura i desen-
volupament. L’espai natural a l’edat mitjana», p. 9-22.
Aquest volum recull les actes de la reunió científica i el XIè Curs 
d’Estiu «Comtat d’Urgell», celebrat a Balaguer l’any 2006.

Sabaté, Flocel. La feudalización de la sociedad catalana. 
Granada: Universidad de Granada, 2007. 254 p. (Biblioteca de 
Humanidades / Chronica Nova de Estudios Históricos; 108).
Estudi del període feudal a Catalunya basat no sols en la 
lectura i la reproducció dels documents sinó també en la 
seva interpretació i en la informació que aporten, entre altres, 
l’onomàstica, l’art, la literatura i l’arqueologia.

Sabaté, Flocel. El sometent a la Catalunya medieval. Barcelona: 
Rafael Dalmau, 2007. 172 p. (Col·lecció Bofarull; 12).
Anàlisi del sometent, mecanisme de solidaritat veïnal, que va 
esdevenir un veritable exèrcit popular inserit en l’escenari de 
poder disputat entre el monarca, els nobles i els municipis. 

Sabaté, Flocel. «Frontera peninsular e identidad (siglos 
IX-XII)». A Las Cinco Villas aragonesas en la Europa de los 
siglos XII i XIII. Saragossa: Institución Fernando el Católico, 
2007, p. 47-94.
Separata del volum que recull les actes d’un congrés celebrat 
el 2005 a tres municipis aragonesos.

Sabaté, Flocel; Claude Denjean. Chrétiens et juifs au 
moyen âge: sources pour la recherche d’une relation perma-
nente... Lleida: Milenio, 2006. 346 p. (De crhistianis et judeis 
ad invicem; 1). Conté: Flocel Sabaté: «Les juifs au moyen âge. 
Les sources catalanes concernant l’ordre et le desordre»..., 
p. 91-136.
Recull de les taules rodones celebrades a Carcassona l’octu-
bre de l’any 2003 sobre les relacions entre cristians i jueus 
a l’edat mitjana.

Sánchez, X.; Gemma Estrada; J. Serra. Capbreu de 
Montserrat 1496. Veïns i masos de Collbató i el Bruc al segle XV. 
Collbató: Associació Cultural del Montserrat, 2006, 209 p.
Una transcripció d’actes notarials i altres documents que es 
refereixen a aspectes quotidians i tradicionals de la vida de 
les poblacions al peu de Montserrat.

Savall, Jordi. Solemne investidura de doctor «honoris causa» al 
mestre Jordi Savall. Discurs de presentació del professor Adolfo 
Sotelo. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006. 40 p.
Llibret que recull el protocol de l’acte, el discurs de presentació 
i el del mestre Savall i els textos de les cançons interpretades 
al final de la investidura.

Segués Susanna, Montserrat. El dia que ens robaren la 
infantesa: memòria històrica d’una nena de set anys (1934-
1941).  Pròleg: Carles-Maria Balsells i Castelltort. Igualada: 
l’autora, 2007. 80 p.
Records de la infància de l’autora on explica les seves expe-
riències durant la guerra civil i la primera postguerra.

Torras Elias, Jaume. Fabricants sense fàbrica: Els Torelló 
d’Igualada (1691-1794). Vic: Eumo Editorial, 2007. 261 p. 
(Referències; 48).
Estudi sobre els paraires i teixidors, la lluita pel poder local, 
el negoci de compra de llana, la venda de teixits i els comer-
ciants i botiguers, a la Catalunya del segle XVIII.

Valls, Pep. Què puc fer jo per fer un món millor? Il·lustracions: 
Madalena Elek. Igualada: Nbowm, 2007. 13 fulls sense numerar.
Conte infantil que valora la relació entre les persones i dedi-
car-hi temps. Es presenta en una capsa en format de regal.

Ventura Soteras, Cristina. Els llibres del CECI: 60 anys 
al servei de la cultura catalana. Introducció: Pere Pascual, 
Magí Puig i Josep Riba. Igualada: Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada, 2007. 96 p.
Bibliografia de les publicacions editades per l’entitat, prece-
dida d’un resum de la seva evolució històrica.

Vives, Rosa M. Recull de cartes: publicades a «Diari de 
Terrassa» amb el títol genèric de «Jo dec ser d’una altra galà-
xia». Barcelona: La Busca, 2007. 103 p.
Selecció d’articles publicats en forma de carta oberta, entre els 
anys 2002 i 2007. N’hi ha d’adreçades a polítics o a persones 
anònimes: un poeta, un homosexual, un mestre...

Vives Sabaté, Marta; M. Teresa Miret Solé. D’Aqualata 
a IGD: 50 documents, 50 mirades a la història d’Igualada. 
Igualada: Arxiu Comarcal de l’Anoia, 2007. 200 p.
Repàs a l’evolució d’Igualada a partir de la informació que 
aporten els documents conservats a l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia que, alhora, s’expliquen i es difonen.

Vives Vidal, Josep M. Els Vives de Rubió. 2ª edició amplia-
da i enriquida. Amb la col·laboració de Pere Vives i Florensa. 
Igualada: l’autor, 2007. 110 p. i un full solt amb la genealogia.
Estudi de l’evolució de la família Vives, originària de Sant 
Vicenç de Castellet, des del segle XIII fins a l’actualitat.




