
Llibres d’Antoni Dalmau:Llibres d’Antoni Dalmau:Llibres d’Antoni Dalmau:Llibres d’Antoni Dalmau:    
 

A la biblioteca: 

 

• Capsa de records. Barcelona: Columna.  

 N Dal 

• Els càtars. Barcelona: UOC, 2005.  

 284 Dal 

• Els cor de l’espiral, diari íntim d’un conse-

ller d’agricultura. Barcelona: Columna.  

 N Dal 

• Materials d’obra. Barcelona: La Magrana, 

[etc.], 1987.  

 32(46.71) Dal 

• Terra d’oblit, el vell camí dels càtars. Bar-

celona: Coumna.   

 N Dal 

• El cas Rull : Viure del terror a la Ciutat de 

les Bombes (1901-1908). Barcelona: Co-

lumna, 2008.  

 335 Dal 

 

A altres biblioteques:A altres biblioteques:A altres biblioteques:A altres biblioteques:    

 

• L’amor de lluny. Barcelona: Columna 

• Naufragis quotidians. Barelona: Columna 

• Primavera d’hivern. Barelona: Columna 

• El testament de l’últim càtar. Barelona: 

Columna 

• Què pots fer pel teu país, cartes a un Jove 

polític. Barelona: Columna, 2000 

• Una escapada al país dels càtars. Barelo-

na: Columna, 2002 
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� BÚSTIA DE RETORN 24 HORES!!! 

 

 

Caldes d’Estrac 

2008 

Horari d’estiuHorari d’estiuHorari d’estiuHorari d’estiu    
(juny a setembre) 

 

Dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. 

Dissabtes TANCATTANCATTANCATTANCAT    

 

 

Horari d’hivernHorari d’hivernHorari d’hivernHorari d’hivern    
(octubre a maig) 

 

Dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. 

amb Antoni DalmauAntoni DalmauAntoni DalmauAntoni Dalmau,  
autor de: 

Més informació:Més informació:Més informació:Més informació:    

Antoni Dalmau i Ribalta.  [pàgina web perso-
nal de l’autor] 
http://www.antonidalmau.cat 
 
Qui és qui. Cercador de les lletres catalnes. 
Fitxa de l’autor Dalmau i Ribalta, Antoni. Ge-
neralitat de Catalunya: Departament de Cultura 
i Mitjans de comunicació. 
http://cultura.gencat.net/ilc/qeq/FitxaAutors.asp
?idregistre=4536 
 



Premis literaris:Premis literaris:Premis literaris:Premis literaris:    
    
• Crítica Serra d’Or de literatura infantil i ju-

venil, 1985: Pels camins de la història 
d’Igualada 

• Néstor Luján de novel·la històrica, 1997: 
Terra d’oblit el vell camí dels càtars 

• Fiter i Rossel, 2004: Primavera d’hivern 
 
 

Llibres publicatsLlibres publicatsLlibres publicatsLlibres publicats    
 

Investigació i divulgació:Investigació i divulgació:Investigació i divulgació:Investigació i divulgació:    
    
• Cartes a un Jove polític: què pots fer pel 

teu país. Barcelona: Columna, 2000 
• Els càtars (llibre i CD Rom). Barcelona: 

UOC, 2002  
• El cas Rull : Viure del terror a la Ciutat de 

les Bombes (1901-1908). Barcelona: Co-
lumna, 2008  

 

NovelNovelNovelNovel·la:la:la:la:    
    
• El cor de l'espiral. Barcelona: Columna, 

1994  
• Capsa de records. Barcelona: Columna, 

1995  
• Terra d'oblit : el vell camí dels càtars. Bar-

celona: Columna, 1997  
• Naufragis quotidians (amb Anna Vila Ba-

dia). Barcelona: Columna, 1999  
• L'amor de lluny. Barcelona: Columna, 2001  
• Primavera d'hivern. Barcelona: Columna, 

2005  
• El testament de l'últim càtar. Barcelona: 

Columna, 2006  
 

Descripció i viatges:Descripció i viatges:Descripció i viatges:Descripció i viatges:    
    
• Pels camins de la història d'Igualada. Bar-

celona: Abadia de Montserrat, 1985  
• Materials d'obra. Barcelona: Ed. 62, 1987  

• Una escapada al país dels càtars : guia 
de viatge. Barcelona: Columna, 2002  

• Les festes tradicionals 
que no hem de perdre. 
Barcelona: Columna, 
2005  

 

La novelLa novelLa novelLa novel·la: la: la: la: Ter-Ter-Ter-Ter-
ra d’oblitra d’oblitra d’oblitra d’oblit    
 
Llenguadoc, primera meitat 
del segle XIII. Una croada 
militar promoguda pel papa 
de Roma assola el país a 
sang i a foc, i és un movi-
ment religiós considerat he-
rètic per l'Església catòlica 
s'ha escampat de manera 
terriblament perillosa. Cal, 
doncs, salvar la fe les terres 
cristianes infestades per la 
pesta. 
 
Una noia de Tolosa, Vierna, 
filla d'un escuder del comte, 
comparteix fins a les últimes 
conseqüències la vida agita-
da i la fe incommovible dels 
càtars. amb ells, doncs co-
neixerà l'incert camí d'una 
persecució sense treva, però 
també la força irresistible de 
l'amor i la llum d'una espe-
rança. 
 
Terra d'oblit , és, per fi, la 
gran novel·la sobre la tragè-
dia dels càtars que un públic 
impacient reclamava. Amb la 
grandesa i el vigor d'un 
temps singular de la història, 
forjat amb un barreig torba-
dor de llums i d'ombres que, 

BiografiaBiografiaBiografiaBiografia    
 
Nascut a Igualada 
(Anoia) el 13 de 
març de 1951. 
Llicenciat en Dret 
(1972). Professor 
de català . 
 
Reg idor dels 
Ajuntaments d'I-
gualada (1979-
1983, 1987-1991) 
i de Barcelona 
(1983-1987). Di-
putat provincial 
(1979-1987) i Pre-
sident de la Diputació de Barcelona (1982-
1987). 
 
Diputat al Parlament de Catalunya (1988-1999). 
Vicepresident del Parlament de Catalunya 
(1988-1995) i president de la Comissió de Polí-
tica Cultural del Parlament de Catalunya (1995-
1999). 
 
President de la Fundació Teatre Lliure-Teatre 
Públic de Barcelona (de 1988 ençà). Vicepresi-
dent de la Fundació Centre Internacional de 
Música Antiga (2003) . 
 
Col·laborador regular de diversos mitjans de 
comunicació. Actualment, ho fa a El Periódico 
de Catalunya i altres periòdics, al programa Els 
matins de TV3 i a l'emissora de ràdio Catalunya 
Ràdio.  
 
Fundador i director de la Revista d'Igualada 
(publicació cultural).Professor de la facultat de 
Ciències de la Comunicació  (Blanquerna) de la 
Universitat Ramon Llull. 
 
 


