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CARRERA,  Manel.  Calendari  de 
festes  del  mar.  Barcelona  : 
Botarga,  2019.     
CL 39 CAR

Aquest llibre és  un recull de prop 
de  200  festes  populars  del 
calendari  tradicional  que  estan 
relacionades amb el mar. A través 
de  268  pàgines  l’autor  fa  un 
fascinant  recorregut  per  algunes 
de  les  festes  més  sorprenents  i 
desconegudes  de  les  poblacions 
costaneres  del  nostre  país.

Ollé,  M.  Àngels.  Pregó  de  la  Festa 
Major  de  Sant  Pere.  [Reus  : 
l’Ajuntament],  2019.                    .

CL 39 OLL

Pregó  de  la  Festa  Major  de  Sant 
Pere  a  càrrec  de  M.  Àngels  Ollé, 
Reus  1994.  Reedició  en  record  de 
l’Àngels,  novembre  2019.            .

Rukeyser, Muriel. Savage coast. Trad. 
Eulàlia Busquets. Barcelona : 
Rata_, 2019. 
CL N RUK 

La  reusenca  Eulàlia  Busquets  ha 
traduït,  ha  fet  la  introducció    i  la 
biografia  d’aquesta  obra,  inèdita 
durant  80  anys.  Testimoni  sobre 
els primers dies de  la Guerra Civil 
a  Catalunya,  una  poderosa  veu 
femenina recuperada.

Peix, Susana. Cercolets!. Vilanova i 
la Geltrú : El Cep i la Nansa, 
2019.
CL I PEI
 

Les  vacances  han  començat    és 

temps  de  Festa  Major!  L’Ot  vol 

ballar cercolets,  tal com ho va  fer 

el  seu  rebesavi,  però  no  serà  tan 

fàcil, perquè ensopegarà amb uns 

quants  obstacles  inesperats. 

Aconseguirà  sortir  a  la  cercavila 

amb el Ball dels Cercolets?            .



Jornada  LITCAT  d'Intergrups  de  Recerca 
(4a  :  2018  :  Tarragona).  Literatura 
catalana  contemporània  :  patrimoni  i 
identitat.  Ed. Montserrat  Corretger  i  Oriol 
Teixell.  Barcelona  :  Societat  Catalana  de 
Llengua  i  Literatura,  2019. 
CL 80 JOR

Recull  dels  diferents  estudis  que  es  van 
presentar   a  la  IV Jornada Litcat de grups 
de  recerca  de  Literatura  Catalana 
contemporània,  que  va  tindre  lloc  el  17 
de maig de 2018 al Campus Catalunya de 
la  URV.                                .

Batet,  Mònica.  Nou  illes  al  nord. 
Barcelona:  Més  Llibres,  2019.
CL N BAT

Quan  el  vent  va  arribar,  totes 
aquelles flors van començar a caure 
i van omplir la taula on sopaven i tot 
el  terra  de  color  carabassa.  Ella  va 
veure  com  les  flors  queien  i,  de   
mica en mica, va deixar d’escoltar la 
conversa que es mantenia a  la seva 
taula.

Tanizaki, Junichiro. Retrat de Shunkin. Trad. 
Albert Nolla. Barcelona : Viena, 2019.
CL N TAN

El reusenc Albert Nolla tradueix la nova 
obra de Junichiro Tanizaki, un dels autors 
més reconeguts de la literatura japonesa i 
el guia perfecte per aproparse a l’estètica 
tradicional d’aquell país.

Cantos,  Àngels  ;  Casas,  Josep  M.  ; 
Gómez,  Antonio.  Gegants  moros  de 
Tarragona  :  intervenció  global, 
recuperació  històrica  i  nou 
simbolisme.  Tarragona  : 
l'Ajuntament  : Arola, 2019.                  .

CL 39 CAN

L’objectiu  fonamental  del  llibre  és 
recopilar de forma gràfica i textual el 
procés de restauració i renovació de 
la  parella  de  Gegants  Moros  de 
Tarragona  presentat  al  públic  el  16 
d’agost  del  2015.              .

Casals,  Joana.  Diari  de  l'Escola  de 
Bibliotecàries  :  (19321939).  Ed. 
Assumpció Estivill. Barcelona : Edicions de 
la  Universitat  de  Barcelona,  [2019].
CL 92Casals CAS

L’autora  havia  entrat  a  treballar  a  l’Escola 
de Bibliotecàries, en qualitat de secretària, 
el 1925. En aquells moments  la  institució 
era la versió adulterada de l’escola creada 
per la Mancomunitat el 1915. La reusenca 
Assumpció  Estivill  és  l’encarregada  de  fer 
l’edició, la introducció i les notes d’aquest 
llibre.




