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Puig Martí, Montserrat. Baix Camp : 17
excursions a peu. Valls : Cossetània, 2015.

CL 796 PUI

El Baix Camp és ple de camins i racons que
superen les pàgines d’aquesta guia, però el
recull que teniu a les mans és una bona mostra
representativa de les seves diferents fesomies.
Des del mar, a Cambrils, fins al sostre comarcal,
el Tossal de la Baltassana a Prades, avancen per
camins i corriols que miren d’allunyarse de la
cara més coneguda del territori per fer cap als
racons menys trepitjats de la comarca.

Oliva de Coll, Josefina. La Resistència
indígena davant de la conquista. Barcelona
: Edicions del 1979, 2014. CL 910 OLI

La resistència indígena davant de la conquesta
és un llibre de combat. De combat contra
l’oblit. Oblit a què els criminals i els seus
descendents han condemnat els vençuts.
Criminals que no només els van robar la terra i
els seus recursos, sinó la cultura i la memòria
col∙lectiva.

Gort Oliver, Jordina. Eduard Toda i Güell : la
passió per la cultura. Reus : Associació
d'Estudis Reusencs, 2015. CL 92Toda GOR

Breu repàs a la biografia de la figura d'Eduard Toda i
Güell, historiador i arxiver del qual es remarquen les
inquietuds culturals que el convertiren en un
observador de la història, de la cultura i de l'actualitat
dels països on sojornava, amb una gran facilitat per
l'escriptura que el dugué a publicar articles en
nombroses publicacions periòdiques i llibres d'història
i de records, especialment centrats en el monestir de
Poblet.

Sociabilitats a la Catalunya contemporània
: temps i espais en conflicte. Ed. Montserrat
Duch, Ramon Arnabat i Xavier Ferré.
Barcelona : Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 2015. CL 061 SOC

Aquest volum l’integren dotze treballs sobre
tipologies de sociabilitat a la Catalunya del
vuitcents i del noucents. En conjunt
reflecteixen un recorregut historiogràfic que
concep la contraposició d’interessos
econòmics i polítics a través d’espais
d’organització i de reivindicació.



Roig i Montserrat, Joan. Nadal, crit de llum. Tarragona :
Ganzell, 2015. CL P ROI

Aquest llibre de poesia de Joan Roig i Montserrat aplega el més
destacable de la seva obra poètica nadalenca. El llibre és el segon
volum de la col∙lecció de poesia que edita Ganzell amb el nom de
La Gitana, en honor a com s'anomena la boira que baixa del
Priorat des dels pobles que tanquen el Camp de Tarragona, com
Montroig.

Juncosa Vecchierini, Elena. Mas Miró, un oratori per a les
Pobles. Tarragona : Ganzell, 2015. CL 728 JUN

L’obra ens descobreix la capella del Mas Miró, que enguany fa
cent anys, realitzant una acurada transcripció de documentació
antiga i contextualitzant la capella, l'interior de la qual fou destruït
l'any 1936.

La Literatura com a patrimoni i desenvolupament del territori
: espais i rutes literàries. Coord. Montserrat de Anciola. Reus :
Centre de Lectura, 2015. CL 84 LIT

Recull de les actes de les Jornades sobre les rutes del Camp de
Tarragona inscrites a «Espais escrits, xarxa del patrimoni literari
català» que es van celebrar al Centre de Lectura la tardor de 2014.

Buqueras i Bach, Josep Maria. El Modernisme a Tarragona.
Tarragona : Silva, 2015. CL 72 BUQ

El llibre és fruit d’un treball de 30 mesos i serveix per presentar
edificis emblemàtics de la ciutat durant aquest període. Aquesta
publicació a més de l’Inventari del Patrimoni Modernista, no s’ha
desatès el context urbanístic i social ni altres manifestacions
creatives com la escultura, la pintura, els mobles, el disseny gràfic,
la música i la literatura.

Orquídies de les serres del Montsant i de la Mussara.
Barcelona : Piolet ; La Morera de Montsant : Parc Natural de
la Serra del Montsant, 2015. CL 58 ORQ

Reportatge fotogràfic (quasi una guia il.lustrada) al voltant de 40
espècies de la familia de les orquídies Tot el llibre està estructurat
al voltant de les imatges, una selecció de gran qualitat perquè el
lector es pugui delectar amb la planta sencera i amb els detalls de
les flors de cadascuna de les espècies.

Les Religions a Catalunya. Ed. JosepLluís CarodRovira. Lleida
: Pagès, 2015. CL 2 REL

Aquest llibre observa i analitza la diversitat religiosa a Catalunya,
tan plural i diversa. Explica la història catalana de les quatre
confessions amb més arrelament de segles al nostre país,
començant per aquella que primer va establirs’hi, el judaisme,
continuant per l’església catòlica i l’islam, per acabar amb el
protestantisme.

Martí Font, Jordi. La poesia obrerista de Josep Llunas : un
intent d'estètica anarquista en la literatura catalana del segle
XIX. Reus : Associació d'Estudis Reusencs, 2015. CL 84 MAR

Josep Llunas i Pujals, reusenc de naixement, va ser un destacat
intel∙lectual i militant anarquista català del segle XIX, un dels
principals teòrics de l’obrerisme anarcocol∙lectivista de tot l’Estat,
poeta i alhora periodista i creador del setmanari La Tramontana,
una de les publicacions anarquistas més populars del segle XIX a
l’Estat espanyol.

Robert, Judit. La Meva àvia és una princesa. Benicarló :
Onada, 2015. CL I ROB

Aquest conte és un petit homenatge a les persones grans, perquè
han viscut molt, saben molt i ens estimen molt.

Bigorra i Trill, Carme ; Salvadó, M. Josep. Una nit a la
biblioteca : un conte per ser explicat. Il. David Borràs. Reus :
Recull d'Estudis Històrics CRD, 2015. CL I BIG

Conte infantil on l’acció transcórre a la Bibioteca Central Xavier
Amorós.




