Folck, Jordi. L'Avi Calavera i jo. Barcelona : Veus Públiques, 2015.
CL JN FOL
El Pere no ha conegut mai la por fins que rep una carta del seu avi,
ja mort, convidant a visitar-lo sota les lloses del cementiri. Allí els
Calaveres conviuen en pau en un món de catacumbes i soterranis
on els humans són prohibits.

Guansé, Domènec. Retrats de l'exili. Ed. i introd. a cura de
Montserrat Corretger i Francesc Foguet. Martorell : Adesiara, 2015.
CL Biografies GUA
Recull d’articles que Domènec Guansé, després de l’ensulsiada del
1939, va publicar a les revistes de la diàspora sobre alguns del
noms més destacats de la intel·lectualitat catalana. L’edició l’ha duta
a terme la reusenca Montserrat Corretger i Francesc Foguet.

Gracia, Jordi. Cervantes. Il. Albert Asensio. Barcelona : Mediterrània,
2015. CL I GRA
En aquest llibre adreçat als més petits, l’Albert Asensio il·lustra la
vida i obra de Miguel de Cervantes. Des de les seves anècdotes de
joventut fins a la seva maduresa com a escriptor.

Vernet Pons, Vicenç. Les vores del foc. Tarragona : Silva, 2015.
CL N VER
Les vores del foc és un llibre de relats. Cada narració, més enllà de
qualsevol possibilitat màgica, conté allò que més té d'important la
vida, és a dir, la capacitat tan humana de lluitar contra l'esdevenidor
sense treva.
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Baraut, Conxi. El Tió arriba a reus = The Tió arrives
at Reus. [S.n. : s.l.], 2015.
CL I BAR
L’escriptora reusenca narra una història en què els
gegants de Reus i els elements del seguici festiu,
preocupats perquè el tió no arriba a casa seva per
Nadal, decidiesen surtir a buscar-lo. Edició bilingüe
en català i en anglès.

Quadrada, Mariona. Bolets. Valls : Cossetània, 2015.
CL 64 QUA
Repertori de plats elaborats amb bolets de tot tipus.
Receptes per fer a casa amb base clàssica i tocs
d’actualitat.

Masana i Soler, Heribert. 50 dracs : petita guia dels dracs de
Catalunya. Vilanova i la Geltrú : El Cep i la Nansa, 2015.
CL I MAS
50 dracs, un petit mostrari i una mena de cop d’ull al panorama
draquer del país. Amb aquest llibre s’ha volgut posar en dubte la
idea que tots els dracs són verds.

Masana i Soler, Heribert. 50 singulars de la festa : petita guia de
figures singulars de Catalunya. Vilanova i la Geltrú : El Cep i la
Nansa, 2015.
CL I MAS
Selecció explosiva, original i prou representativa d’unes quantes
figures singulars de les festes populars del país. A aquesta petita
guia hi trobareu serps amb cap de llop, cabres embogides per la
llibertat, fades que cavalquen gripaus, cuques feres de la Nit de
Sant Joan...

Tanizaki, Junichiro. El tallador de canyes. Trad. d’Albert Nolla.
Barcelona : Viena, 2015. CL N TAN
Aquesta segona novel·la de l’escriptor japonès, traduïda al català
pel reusenc Albert Nolla, explica la història narrada per un
desconegut que apareix entre les canyes una nit de lluna plena; un
triangle amorós entre un home que s’enamora d’una vídua jove
però que s’acaba casant amb la seva germana per poder estar a
prop de la dona que l’ha fascinat.

Revés i Revés, Ignasi. Històries de mar de la Costa Daurada i el Delta
de l'Ebre. Empordà : Sidillà, 2015.
CL 39 REV
Ignasi Revés ha anat a buscar gent de mar de Cambrils, la Cala,
l’Ampolla, el Serrallo, Calafell, les Cases d’Alcanar, Sant Carles de la
Ràpita, Salou, Torredembarra, Altafulla i Deltebre. Gent de mar que
li ha parlat del millor i del pitjor de la vida al mar.

Vernet Pons, Vicenç. Relámpago es el alma. Tarragona : Silva, 2015.
CL N VER
L’autor reusenc narra la història de dues dones i tres homes que es
relacionen entre sí per amor i amistat i, que aquest intercanvi mai
els suposa un frau.

Ramírez, Òscar. Invasió de camp. Tarragona : Silva, 2015.
CL P RAM
Invasió de camp és el darrer llibre del periodista de Reus Òscar
Ramírez. L’obra és un recull de poemes, aforismes i pensaments
lleugers: un nou exercici d’agricultura mental, de pagesia emocional
que es configura amb pensaments vitalistes i reflexions sobre la
vida.

L'Hospitalet de l'Infant abans de l'Hospitalet : quatre estudis i un
recull fotogràfic sobre arqueologia i història al cementiri vell. Valls :
Cossetània, 2015.
CL 90 HOS
Recull d’articles i treballs que ens parlen del que hi havia abans de
la fundació de l’Hospital de l’Infant Pere (any 1344).

Jassans, Miquel S. Onomàstica de Valls i els seus agregats de
Fontscaldes, Masmulets i Picamoixons. Barcelona : Institut d'Estudis
Catalans, 2015.
CL 80 JAS
Aquest treball és un anàlisi de la toponímia i l’antroponímia de Valls
i dels seus agregats, Fontscaldes, Masmulets i Picamoixons. És una
bona mostra dels fruits que ha donat l’aplicació de la metodologia
de recerca onomàstica de Ramon Amigó, a qui està dedicat el
llibre.

