
Lytton, Edward Bulwer, Sir. Zanoni. Trad.
Joaquim Mallafrè. Martorell : Adesiara, 2017.
CL N LYT

En els anys de la Revolució Francesa, només
queden al món dos individus immortals que
conserven els poders benèfics i els
coneixements extraordinaris propis de la
societat secreta de la RosaCreu, Mejnour i el
seu deixeble Zanoni. Però les encisadores
qualitats d’una bella cantant napolitana posen
en perill una tradició hermètica de segles.
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Valls, Coia. Si tu m’escoltes. Barcelona :
Comanegra, 2017. CL N VAL

Un jove pare de família amb una feina
esplèndida, que ha vençut tots els obstacles
sense haver de demanar res a ningú ni
empatitzar amb les petites misèries dels
altres. Però la jugada bruta d’un company
d’empresa que vol la seva posició fa que
l’acomiadin i l’obligarà a mirar més enllà del
seu melic. La nova novel∙la de l’escriptora
reusenca vol destacar el valor de l‘empatia.

Hielos, Pilar. La doctora Cuent en la Provenza :
ocho cuentos terapéuticos. Il. Eduard Vidiella.
Tarragona : Drudis i Virgili, 2017. CL I HIE

L’obra tracta els problemes dels veïns de la doctora
Cuent, la protagonista, a través de vuit contes que
transcorren en un petit poble de la Provença. Com
explica la mateixa autora, la voluntat d’aquesta
publicació és “transmetre i difondre la gran riquesa
que amaguen els contes i els efectes tan positius
que aporten tant a infants com a adults”.

Ribera, Joan ; Lara, Ramon. Margalef : guia
d'escalada. [Tarragona : lmpremta Dinatres],
2017. CL 796 RIB

Guia d’escalada de Margalef estructura en tres
zones: Pantà de Margalef, Barranc de Sant Salvador
i Poble de Margalef, amb més de 40 sectors i cents
de croquis en color.



Spencer, K. Amor más allá de la vida. [S.l. : s.n.,
2017]. CL N SPE

Perseguida per la Sant Inquisició, una fetillera
s’amaga en el bosc més proper al poble de
Zugarramurdi. Es capturada per Isore, membre de la
Inquisició i haurà de decidir entre obeir a l’abat o
els seus nobles principis abans de portar a Mayra a
la foguera.

Farró, Marga. Ejercicios espirituales : tratado
sobre la Scala Paradisi. [El Ejido] : Círculo Rojo,
2017. CL 159.92 FAR

Aquest llibre està escrit amb la intenció de poder
aconseguir un objectiu final. Aquest objectiu, és el
de realitzar un trajecte autoinconscient que ens
conduirà al coneixement del sí. En el seu interior
trobarem un compendi d’exercicis espirituals.

Latorre, Joan. Els noms de lloc i de persona de
Santa Oliva. [Vilafranca del Penedès] : Institut
d'Estudis Penedesencs, 2017. CL 80 LAT

El treball té com a finalitat l’onomàstica, és a dir, la
recopilació de la toponímia i l’antroponímia del
terme municipal de Santa Oliva tant l’actual com la
històrica. És el resultat de més de vint anys
d’investigació històrica per part de l’autor reusenc
per nombrosos arxius i biblioteques, així com de
fonts orals.

Bolívar, Luis. La sombra de un desastre.
Barcelona [etc.] : Chiado, 2017. CL N BOL

Novel∙la ambientada a Reus, al juny de 1939. Les
tropes nacionals han guanyat la guerra i dominen
el territori. Un capità de l’exèrcit nacional es
segrestat mentre torna al camp de concentració
del Pere Mata. El seu cadàver apareix dies més
tard...

Societat Catalana d'Estudis Jurídics. Jornada
d'Estudis (1r : 2016 : Barcelona). Francesc
Maspons i Anglasell : 18721966 : homenatge.
Actes de la Jornada d'Estudis. Barcelona :
Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2017. CL
34Maspons SOC

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics ha volgut
retre el seu homenatge a la figura insigne de
Francesc Maspons, coincidint amb el cinquantè
aniversari de la seva mort. Fruit d’aquest
homenatge són aquestes actes de la jornada on va
participar Jaume Renyer.

Latorre, Sergi. La mirada del viajero. Madrid :
Desnivel, 2017. CL N LAT

Llibre de viatges escrit pel reusenc Sergi Latorre,
que segueix l’estructura típica d’aquest tipus de
literatura. Molts viatges en un de sol, al voltant del
món però també al llarg de la vida. El viatge de la
vida i la vida com a viatge.




