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Gavaldà, Antoni ; Piñana, Marcel∙lí. Josep 
Roig Magriñà : la cooperació agrària 
valenta, de gestió eficaç. Barcelona : 
Fundació Roca i Galès ; Valls : 
Cossetània, 2018.  
CL 33Roig GAV

Josep  Roig  Magriñà  va  ser  un  cooperativista 
agrari  català  rellevant  en  tres  àmbits  de  la 
província de Tarragona:  la Societat Agrícola de 
Valls,  la  Unión  Territorial  de  Cooperativas  del 
Campo  i  la Unió Agrària Cooperativa de Reus, 
de la qual fou vicepresident (19631976).

After dark trio. After Dark Trio. 
[S.l. : s.n.], 2017. CL CD AFT

After  dark  trio  és  un  grup  que  versiona 
clàssics  del  pop  i  del  rock  des  de  la 
dècada  dels 60  fins  a  l'actualitat,  integrat 
per  Rut  Enguita  (veu),  Cristo  Luceno 
(guitarra),  Xavier  Canyissà  (baix)  i  Jordi 
Salvadó (percussions).

Calero,  Cori.  Explora  Catalunya  :  24 
propostes  (gairebé)  desconegudes. 
Sant  Lluís  :  Triangle  Books, 
2016. CL 91 4 CAL

Cori  Calero  ens  ha  triat  24  dels  seus 
nombrosos  reportatges  per  Catalunya  al 
programa  Espai  Terra  de  TV3  per  tal  de 
descobrirnos històries, paisatges i patrimoni 
cultural  del  territori  [gairebé]  desconeguts. 
Entre  aquests  reportatges  podem  trobar  el 
del “Modernisme sense cues : de Barcelona 
a Reus i al món”.

Navarro, César. L’Arnau i el seu avi 
campaner. Il. Estrella Navarro. La 
Seu d'Urgell : Salòria, 2017. CL I  NAV

Les campanes eres un instrument bàsic en 
l  vida  dels  nostres  avantpassats.  Avui  el 
seu so encara és el batec de molts pobles 
i moltes valls del Pirineu...



Murakami, Haruki. La noia de l’aniversari. 
Trad. Albert Nolla. Barcelona : Empúries, 
2018.      CL N MUR

El dia del  seu aniversari una noia  coneix un  vellet 
misteriós.  Podrà  demanarli  un  desig,  però  se 
l’haurà  de  pensar  bé  perquè  podria  ferse 
realitat...Un relat hipnòtic, meravellosament il∙lustrat.

Portell,  Joan.  50  Rutes  senderistes  per 
Catalunya. Bilbao : Sua, 2016.   CL 796 FOR

Recull de caminades orientades a donar a conèixer 
totes    i cada una de  les comarques del país  i dels 
seus  espais  naturals  més  emblemàtics,  entre  les 
quals  podem  trobar  excursions  per  les muntanyes 
de Prades.

Mig segle de poesia catalana : del maig del 
68 al 2018. Barcelona : Proa, 2018.  
CL P MIG

Aquest llibre aplega més de 200 poemes i poetes i 
fa conèixer tota  la varietat  i el seguit de tendències 
de  la  poesia  catalana  dels  últims  50  anys. 
L’antologia s’inicia el Maig del 68 com a cap d’una 
revolta estètica  i social  i es  tanca amb  la presència 
dels poetes més  joves, molt actius en  la  renovada 
importància de la poesia en la nostra societat. 

Bigorra, Carme ; Salvadó, M. Josep. 
Menjablanc de Reus : 100 anys d'història. 
Reus : Centre d'Amics de Reus, 2018.
CL 64 BIG

El Menjablanc de Reus l'any passat va fer 100 anys 
d'història.  Es  per  això  que  el  Centre  d'Amics  de 
Reus  ha  publicat  Menjablanc  de  Reus,  100  anys 
d'història.  Són  26  pàgines  generosament 
il∙lustrades amb anuncis de l’època, fotografies dels 
protagonistes  d'aquesta  història  i  carregades  de 
dades  curioses  com  que  el menjablanc  se  cita  al 
Quixot.

Mateos, Roger. Caso Cipriano Martos: vida y 
muerte de un militante antifranquista. 
CL 92Martos MAT

El periodista Roger Mateos  investiga  la  tràgica mort 
d'un  jove  antifranquista  els  anys  70,  concretament 
va  morir  el  17  de  setembre  de  1973  a  l’Hospital 
Sant Joan de Reus.

Rom, Martí. Joan Miró i Montroig : el xiscle 
de l'oreneta : 19301983. Tarragona : Arola, 
2018. CL 75Miró ROM

Aquest  llibre és el punt  final d’un  treball  iniciat  fa 
quaranta anys sobre la relació de Joan Miró i Mont
roig del Camp. El més  rellevant són  les veus dels 
montrogencs  que  el  van  conèixer,  els  seus 
masovers. També algun pagès del voltant del mas 
o  el  taxista  que  el  duia  a  recórrer  els  pobles  del 
Baix Camp i el Priorat.




