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Murgades, Josep. Escrits sobre Fabra. Lleida : 
Pagès, 2018. CL 84 MUR

Consta aquest  llibre d’un conjunt de deu textos 
de  factura  eminentment  acadèmica.  Tots  ells 
emmarcats en el  context històric  corresponent, 
que  abasta  el  mig  segle  comprès  entre  la 
darrera dècada del XIX i les quatre primeres XX. 

Rioné,  Joan.  Mapa  de  ciutats  somiades.  Il. 
Anduluplandu.  Tarragona  :  Piscina,  un  petit  oceà, 
2017. CL I  RIO

Mapa de ciutats somiades és un  relat  amb paraules  i 
dibuixos a partir de  les  inquietuds dels  infants de cada 
població descrita:  l’Ametlla de Mar, Amposta, Cambrils, 
Constantí,  Falset,  Gandesa,  Montblanc,  Móra  d’Ebre, 
Reus, Salou, Tarragona, Torredembarra, Tortosa, Valls, El 
Vendrell i Vilaseca.

Macaya, Pep. Mirolina.Tarragona : Silva, 2018.
CL N MAC

Pep Macaya ens proposa un viatge a través del 
temps  al  municipi  de  Reus.  Concretament  a 
tombar  del  S.XIX  principis  del  XX  on  ens  hi 
espera  la  Mirolina,  la  jove  protagonista  d’una 
novel.la  que  atrapa  des  de  bon  principi  i  que 
ens arrossega fins al final. 

Muntané, M.D. El lenguaje de la piel. Barcelona 
[etc.] : Chiado, 2017. CL 61  MUN

Llibre  de  dermatologia,  que  ha  escrit  la  reusenca M.ª 
Dolores Muntané, que  tracta els problemes de  la pell 
des de les seves causes, on la majoria d’elles es troben 
en l’alimentació.

Castell, Carles. Set pecats. Picanya : Edicions 
del Bullent, 2018. CL N CAS

L’escriptor  reusenc  Carles  Castell,  en  aquest 
llibre  fa un  recull de  set  contes que  agafen el 
títol,  i  la  trama  narrativa,  dels  sets  pecats 
capitals:  supèrbia,  gola,  ira,  peresa,  luxúria, 
avarícia i enveja. 

Alcántara,  Ricardo.  Nasario.  Il.  Albert  Asensio. 
Barcelona : Bambú , 2018. CL I  ALC

Als  catorze  anys,  Nasario  creu  que  la  seva  vida  és 
injusta. Se sent sol  i  incomprès,  i el poble que  l’ha vist 
créixer  se  li  ha  quedat  petit. Només  veu  una  sortida: 
anarse’n lluny…



Els fets de l'1 d'octubre. Textos JosepLluís Carod
Rovira ... [et al.]. Lleida : Pagès, 2018.
CL 946 FET

Pagès Editors acaba de publicar un llibre de textos i 
imatges  sobre  el  que  va  succeir  el  dia  del 
referèndum.  El  llibre  inclou  les  anàlisis  de  Josep
Lluís  Carod,  Jordi  Graupera,  Anna  Gabriel,  Jaume 
Barrull, Gemma Garcia  i Maria Vila.  I  les  fotografies 
són d'Edu Bayer, Santi Iglesias, Toni Prim i Tjerk van 
der Meulen.

Hamid, Mohsin.  Sortida  a  Occident.  Trad.  Albert 
Nolla.  Barcelona  :  Edicions  del  Periscopi, 
2017. CL N HAM

Aquesta  novel∙la  tendra  ens  parla  d’una  història 
d’amor plena de coratge en una època globalitzada 
on el veritable  repte és  la  lluita per continuar  junts. 
Hamid  ha escrit la seva obra més agosarada, un text 
emocional  i  compromès  que  retrata  un  món  en 
moviment  contant  i ens  insta  a posarnos  a  la pell 
dels altres.

Amorós, Maria Lluïsa. La casa de Rose Warren. 
Benicarló : Onada, 2018. CL N AMO

Reus,  1936.  L’esclat  de  la  guerra  i  en  Pere  que 
se’n  va  al  front  trasbalsaran  l’entorn  de  l’Aurora, 
aquella noia bonica, alegre, republicana, alliberada 
i apassionada. Ella, que té 27, i el seu fill Joan han 
de  sobreviure  als  esdeveniments  que  es  van 
complicant a mesura que avança la guerra…

Bofarull, Josep ; Ventura, Núria. Temps obert : 
relat, criteri i proposta. Valls : Cossetània, 
2018. CL 2 BOF

Temps  obert.  Relat,  criteri  i  proposta  transcriu 
llargues  converses  mantingudes  pels  autors,  els 
quals  tracten  amb  espontaneïtat,  franquesa  i 
convicció  temes de què  tothom parla un moment 
o  altre,  però  potser  sense  aprofundirhi  prou. 
Aquestes converses tenen en compte dos objectius 
essencials.

Camins  de  terra  (18652015)  Camins  de  ferro  : 
150  anys  del  ferrocarril  a  l’Hospitalet  de  l’Infant. 
Valls : Cossetània, 2018. CL 62 CAM

Aquesta obra commemora els 150 anys de  l’arribada 
del  ferrocarril  a  l’Hospitalet  de  l’Infant,  cosa  que 
constitueix  una  veritable  efemèride.  El  ferrocarril  va 
revolucionar el món del transport ja sigui de persones 
com  de mercaderies;  va  ampliar  la  zona  d’influència 
dels mercats  i de  les comunicacions,  i va ser un dels 
factors decisius en el procés d’industrialització  i de  la 
consegüent expansió de  l’economia,  la prosperitat  i  la 
millora en la condició de vida de la població. 

Cabré, Antoni. Excursions a peu pel Montsant. 
Valls : Cossetània, 2017. CL 796 CAB

En aquesta guia  trobareu un recull de 15  itineraris 
queus  permetran  recórre  una  de  les  muntanyes 
més encisadores de les comarques tarragonines, el 
massís del Montsant, declarat Parc Natural.




