Murakami, Haruki. Homes sense dones. Trad. d’Albert
Nolla i Jordi Mas. Barcelona : Empúries, 2015.
CL N MUR
El traductor reusenc Albert Nolla i el Jordi Mas, tradueixen
aquesta vegada l’obra de Haruki Murakami Homes sense
dones. Aquesta novel∙la és un recull de set relats sobre la
solitud que provoquen les relacions afectives, ja sigui
abans o després que els homes d'aquestes històries
estimin a aquestes dones que ja no són amb ells.

Camins del Baix Camp [Document cartogràfic] :
Muntanyes de la Costa Daurada. Barcelona : Piolet,
2016. CL 796 CAM
Carpeta amb dos mapes on es poden trobar les rutes per
fer senderisme, trekking, BTT... per les muntanyes de la
Costa Daurada.

Macaya, Pep. Els udols del llop. Tarragona : Silva, 2016.
CL N MAC
Aquesta obra del reusenc Pep Macaya es tracta d'un conjunt
de relats i poemes molt diversos amb el nexe comú d’una
llengua molt viva i un accent personal, per explicar històries
èpiques i líriques plenes d’observació i acció, romanticisme,
poesia, paisatge interior i paisatge exterior, i realisme en el
transfons d’un fris d’històries de ficció.
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Martínez, Isabel. "Vostè senyora pot
tenir una Crolls" : història de la
fàbrica Crolls de Reus. Reus : Centre
de Lectura, 2016.
CL 67 MAR
L'empresa Crolls és tot un referent a la
ciutat de Reus. Més de trenta anys
després del tancament de la
companyia reusenca, la periodista
Isabel Martínez ha presentat aquest
llibre, un recull d'entrevistes on es
desgrana la història d'aquest emblema
de la capital del Baix Camp. I és que
aquesta empresa elaborava diàriament
300 rentadores i ocupava prop de 400
treballadors. Va estar oberta des dels
anys 40 fins a principis dels 80.

Estrada, Raquel. Filles : viatge d'anada.
Lleida : Pagès, 2016. CL P EST
Aquesta obra presenta al lector un ventall de
propostes vitals per a la reflexió, en breus
inflexions del pensament a través del temps i
de les experiències passades o intuïdes. El
llibre en ell mateix pot ser considerat com un
país petit que és observat, explorat, interrogat,
condicionat i jutjat.

Moya, Rosa. La faula del Tió. Il. Marta i Alejandra
Garcia. Reus : [l'autora], 2016.
CL I MOY
Al poble de la Plana s’explicava cada any per Nadal un
conte. Tots el sabien de memòria, però quan arribava el
moment els més petits de la casa el demanaven.
 Mare!! m’explicaràs la llegenda del Tió?...

Antónimo, Luis. Los Juggernautas. [S.l.] : Libros
Imposibles, 2016.
CL N ANT
L’escriptor reusenc ens presenta una novel∙la d’aventures i
ciència ficció. El seu protagonista, Arquímedes,el futur geni
de les matemàtiques i de la inventiva, farà un recorregut
per les terres i cultures de l’Europa antiga.

Amb el català, fem pinya! : [testimonis de persones que
han adoptat la llengua catalana i que participen en
entitats socials, educatives, esportives o culturals].
Barcelona : Plataforma per la Llengua, 2016.
CL 32 AMB
14 entrevistes per a destacar el rol de les associacions com
a espais informals d'aprenentatge de la llengua catalana i
d'arrelament al país. Podem trobar l’entrevista feta a Papu
Mayoro de la Colla dels Xiquets de Reus.
Martí, Carles. Entre Castellvell i Reus. La nissaga dels
mutxaxus : tres segles d'història i llegendes. [Reus :
l'autor], 2016. CL 929Martí MAR
Primera novel∙la publicada de Carles Martí. L’obra narra la
història familiar dels Martí durant els tres últims segles.

Solé, Jordi. Planeta mut. Epíleg d’Aleix Cort. Argentona :
Voliana, 2016.
CL N SOL
Carot, Tomàs ; Ramírez, Òscar. SIRUSA : 25 anys.
Tarragona : Silva, 2016.
CL 65 CAR
En aquestes pàgines elaborades a cavall de dos mandats
municipals, es dóna a conèixer el context, l’evolució, les
opinions i els punts de vista de cada municipi mancomunat.
En definitiva, què representa SIRUSA al Camp de Tarragona.

Com es comunicarien entre si uns éssers muts d’un altre
planeta però força semblants als humans? Serien éssers
més pacífics? Farien guerres?
Moltes preguntes que es responen en la trama trepidant i
original d’una novel∙la ara reescrita però que en la seva
primera versió ja va guanyar el Premi Juli Verne de ciència
ficció.

Samsó, Núria. El parlar de Maspujols. [Maspujols :
Ajuntament] ; Reus : Pragma, [2016].
CL 80 SAM

Andrade, Carme. Gosadies. Barcelona : Terra Ignota,
2016.
CL N AND

Aquesta obra constitueix un estudi complet de la llengua
catalana que es parla en aquest municipi del Baix Camp.
S’hi descriuen els trets fonètics, morfològics i sintàctics
principals, així com el lèxic específic i les locucions i frases
fetes que s’utilitzen en aquest punt del domini lingüístic.

Obra que conté vintitres relats, vuit poemes, tres pintures i
un dibuix que es presenta en la portada amb un autoretrat
de la pròpia autora. En cadascuna de les peces del llibre,
Carme Andrade exposa les emocions més profundes i els
sentiments que es donen al llarg de la vida.

