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Ferrater, Gabriel. Curs de literatura catalana 

contemporània : conferències a la Universitat de Barcelona 

(196566 i 1977). Barcelona : Empúries, 2019.  CL 84 FER

El 196566 i 1967 Gabriel Ferrater va fer a la UB aquest Curs de 

literatura contemporània en 24 conferències. La totalitat del curs 

es recull per primera vegada en aquest volum, que proposa la 

visió més lúcida,intel∙ligent i encara avui polèmica. 

Murgadas,  Glòria  ;  Soronellas, Montserrat  ;  Cañellas, Marta. 
Onomàstica  de  la  Selva  del  Camp.  Barcelona  :  Societat 
d'Onomàstica, 2019. CL 80 MUR

El treball es presenta com un inventari exhaustiu dels nostres noms 
de  lloc  (masos,  partides,  camins…)  i  de  persona  (cognoms  i 
renoms) que abasta un període de més de siscents anys.

Peix,  Susana.  El  Nan  casteller.  Il.  Marc  Sardà.  Barcelona  : 
Barcanova, 2019. CL I  PEI

Tothom se'n fa creus, de com els bessons Ona i Jan poden enfilar
se fins a llocs impensables. Cal ser tan valents com l'Ona i en Jan, 
tenir força, equilibri, empatia, decisió i saber treballar en equip per 
arribar  tan  amunt!  En  les  il∙lustracions  d'aquesta  història  del 
reusenc Marc Sardà, s'hi amaga un personatge molt especial...

Prats, Joan. Roses al desert. Vilanova  i  la Geltrú : El Cep  i  la 

Nansa, 2019. CL N PRA

Aquesta novel∙la us invita a entrar en un «petit món», mig realista 

mig  utòpic,  que  us  proporcionarà  una  enorme  gamma  de 

sensacions i de reflexions, és a dir, aventures de l’esperit.

Els  Passerells,  TeatreEstudi  :  més  de  50  anys  a  dalt  dels 

escenaris. [Dir: Quim Balcells  ; Arnau FerrerAbelló]. Alforja  : 

Els Passerells, TeatreEstudi, 2019. CL 792 PAS

Els Passerells Teatre-Estudi és una associació sense ànim de 

lucre,  amb seu a A lforja (Baix Camp) .  L’entitat té com a finalitat 

la promoció del teatre,  amb l’objectiu de constituir-se com una 

eina alternativa de foment de la cultura,  la comunicació i 

l’espectacle.

Gubianas,  Jaume.  Vine  a  la  festa!.  Barcelona  :  Barcanova, 
2019.  CL I  GUB

Les  festes dels pobles  i de  les  ciutats  són un  lloc obert on  cap 
tothom.  Conèixerles  ens  fa  estimarles.  En  aquest  llibre,  entre 
d’altres,  se’ns  parlar  de  la  Festa Major  de  Sant  Pere  a  la  nostra 
ciutat. Gaudeixne!!

Gelonch, Antoni. 100 dones catalanes : inspiracions creatives. 
Barcelona : Viena, 2019.   CL 39 GEL

Aquest  llibre  recull  els  pensaments  de  cent  catalanes  que  ha 
reflexionat sobre l’art, el procés creatiu i el paper de les dones en 
la producció artística. Des del segle XIX  fins als nostres dies. Des 
de  Rosa  Sensat  fins  a  Txell  Bonet,  passant  per  Roseta  Mauri  i 
Marta Mata, entre moltes altres.



Bernat, Jesús  ;  Buj, Àngela.  Lingüistes  pel  carrer  :  estudi  i 
proposta didàctica. Alcanar : els autors, 2019.
CL 80 BER

Aquest  llibre  és  un  projecte  que  sorgeix  del  CEL,  per  donar  a 
conèixer totes aquelles vies urbanes que tenen nom de lingüistes. 
Recull  filòlogues  i  filòlegs  que  amb  la  seva  aportació  amb 
gramàtiques  i  diccionaris  han  estat  reconeguts  socialment  en 
poblacions de tot l’àmbit lingüístic.

Bofarull, Josep. 50 temps daurat : memòria i criteri. [Valls] : 
l'autor, 2018.    CL 84 BOF

Aquest  llibre  es  divideix  en  5  parts  ben  diverses  i  destriades: 
Memòries i criteris ; Preveure avui, en l’església del nostre temps, 
10 reflexions ; la tercera part presenta les homilies de Nadal dels 
deu darrers anys ; la quarta part conté els deu darrers escrits de 
l’autor del 30 de novembre de cada any.

Vidal,  Judit.  L'Almadrava  de  l'Hospitalet  de  l'Infant  : 
paradigma  de  les  almadraves  catalanes  en  època 
moderna.  Valls  :  Cossetània  ;  Vandellòs  i  Hospitalet  de 
l'Infant : l'Ajuntament, 2019. CL 908 VID

Aquest  treball  pretén  contribuir  a  preservar  i  divulgar  el  llegat 
que  n’ha  perdurat  en  forma  d’estructures  vora  el  mar,  de 
toponímia i, sobretot, la història de la cultura marítima.

A  reveure,  Joan  :  40  veus  reten  homenatge  al  compositor  i 
amic  Joan  Guinjoan.  Ed.  Maria  Eugènia  Perea.  Riudoms  : 
Centre  d'Estudis  Riudomencs  Arnau  de  Palomar,  2019.

CL 78 PER

Amb  aquest  títol  –impossible  de  satisfer,  però  que  indica  la 
voluntat de permanència entre els qui el vam conèixer  i estimar–, 
ha estat publicat a Riudoms  (Baix Camp),  la  seva  terra natal, un 
volum de record al compositor i músic integral Joan Guinjoan.

Azcona, Antonio. El misterio de  la vidriera desaparecida.  [El 
Ejido] : Círculo Rojo, 2019.  CL N AZC

Durant els 40 dies que Jesús va passar al desert, un escriba, que 
vivia a l’oasis al qual es va retirar, va deixar constància de la seva 
vida, com una persona especial, però també com a home normal 
i  corrent,  de  manera  que,  segons  com  s’interpretés,  es  podia 
negar que fos...

Arola Editors, vint anys de poesia : 1998-2018. Tarragona : Arola, 
2019. CL P ARO

Aquest  llibre  és  un  recull  de  poemes,  la  poesia  que més  de 
setanta poetes han «regalat» a l’editorial durant aquests vint anys 
amb la bellesa dels seus poemes. 

Giménez,  Miqui  ;  Pubill,  Biel.  Quina  canya!  :  joguinetes. 
Ascó : Associació Cultural Lo Llaüt, 2018. CL 39 GIM

En  el  llibre  hi  trobareu  28  fitxes  de  construcció  d'instruments 
populars  i  tradicionals,  i 32 més de  senzilles  joguinetes de  tota 
mena (d'habilitat, de punteria, trencaclosques...).

Rubianes, Pepe. A mí no me callan : monólogos, compromiso 
y vida terrenal. Prólogo de Andreu Buenafuente. Barcelona : 
Alrevés, 2019. CL 792 RUB

Aquest llibre és un homenatge a Pepe Rubianes quan fa 10 anys 
de la seva mort i quina millor manera de ferho que a través dels 
seus monòlegs.




