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Ribes, Domènec. Ermites i santuaris 
singulars de la demarcació de 
Tarragona. Tarragona : Diputació 
de Tarragona, 2018.  CL 72 RIB

Aquest  llibre  acull  50  ermites  singulars 
de  les  comarques  del  Camp  de 
Tarragona  i  de  les  Terres  de  l’Ebre.  Per 
comarques,  el Baix Camp  i  el Baix  Ebre 
són les que en tenen més, com ara la de 
Mare de Déu de  la Misericòrdia o Mare 
de Déu de la Roca, entre d’altres.

Domènech, Lluís. Domènech i Montaner : 
un home universal. Barcelona : RBALa 
Magrana, 2018. CL 

72Domènech DOM

Lluís  Domènech  Girbau,  besnet  i  estudiós 
de  la seva obra, revela en aquesta biografia 
tota  la  riquesa d’un home polifònic que  va 
saber  transcendir  la  seva  època  per 
convertirse en un referent cultural immoral.

Niina, Akihiko. Mazinger 
angels. Prades : Ooso Comics, 
2018.         CL C NII

En  aquests  còmics  s’expliquen 
les  aventures  de  Sayaka,  Jun, 
Hikaru  i  Maria  que  piloten  els 
robots  gegants  Afrodita  A,  Venus 
A, Diana de la sèrie Mazinger Z...

Puig, Guillem. La taula del mirall : 
l'Ateneu i l'associacionisme cultural 
i polític a la Selva del Camp (1878
1979). Catarroja [etc.] : Afers, 2018. 
CL 061  PUI

Aquest  llibre,  que  recorre  el  teixit 
associatiu de la Selva del Camp, no es 
limita  a  presentar  una  enumeració  ia 
descriure  les activitats,  juntesi sessions 
de  les  entitats  selvatanes,  sinó  a 
resseguir  com  es  va  configurar  la 
societat selvatana dels segles XIX i XX.



Ferraté, Joan. Del desig : diaris íntims. 
Barcelona : Empúries, 2018. CL N FER

En els tres diaris que va escriure, Joan Ferraté 
va  donar  mostra  de  la  implacable  lucidesa 
amb  què  sabia  mirarse  ell  mateix.  L’esforç 
per  reconèixerse en  l’elementalitat del desig, 
per ferse savi en la lectura més reflexiva i per 
pensarse  sempre  d’una  manera  íntegra  i 
radical  fan d’aquest  llibre una obra  totalment 
excepcional.

Sinnart, A. El  hombre  árbol  :  en 
sueños  vivimos,  en  sueños  dormimos. 
[Poland  :  Printed  by  Amazon, 
2018]. CL JN SIN

Annie viu a la ciutat, l’últim racó d’un món 
tangible. Allà,  la gent comparteix un destí 
del  qual  no  creu  formar  part.  Ella  viu 
rodejada  de  llibres  i  secrets  i,  des  de  la 
finestra observa...

Torres, Joan. El Gaudí que no ens han 
explicat. Valls : Cossetània, 2018.      
CL 72Gaudí TOR

Antoni Gaudí  s’ha convertit en una  icona 
que  interessa  permanentment,  encara 
que cada cop es  repeteixin  fets coneguts 
de  fa  molts  anys.  L’autor  d’aquest  llibre 
parteix  amb  avantatge,  perquè  té  le 
mateix  origen  que  Gaudí.  És  un 
riudomenc, nascut a Reus.

Spencer, K. Destructora : la vida de 
una mujer a la que arrancaron su 
alma. [S.l : s.n, 2018]. CL N SPE

En aquest  llibre,  l’autora  reusenca explica 
el  món  tan  misteriós  que  s’amaga  sota 
una dona bella amb un gran poder, però 
marcada pel sofriment d’una infància molt 
dolenta...

Nolla, Joaquima. Vides. Miami Platja : 
4J, 2018. CL N NOL

Vides  és  una  novel∙la  on  passat  i 
pressents  s’entrellacen  per  a  conformar 
un  món  tan  real  o  irreal  com  la  vida 
mateixa.  Cadascuna  de  les  històries  que 
s’hi apleguen,  la de  la Roseta,  l’Elisenda  i 
l’Àngela, podrien haver existit, però el que 
llegireu  és    una  ficció  literària  amb 
reminiscències d’aquesta vida real.

Ara ve Nadal! : formes espectaculars 
en les festes d'hivern. Eds. Francesc 
Massip & Lenke Kovács. Catarroja 
[etc.] : Afers, 2018. CL 39 ARA

Aquest  llibre  aplega  un  conjunt  d’estudis 
sobre l’activitat festiva que de l’edat mitjana 
ençà ha generat la celebració del naixement 
de Crist arreu d’Europa. En aquest  llibre es 
relliga  la recerca universitària amb  la cultura 
tradicional,  la  investigació amb  la vivència,  i 
ens  trobem  amb  significatives mostres  de 
manifestacions populars.




