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Roig, Biel. Mirades al Montsant. 
Barcelona : Piolet, 2018.
CL 77 ROI

Biel  Roig  ha  seleccionat  unes  200 
fotografies  que  ha  enregistrat  durant 
els darrers 10 anys. L’autor juga amb la 
intensitat de la llum, la sortida del sol i 
el capvespre per capturar  la bellesa de 
cada  instant.  Mostra  especialment  els 
paisatges  habitats,  conreus,  masos, 
marges de pedra seca, ermites, pobles, 
carrers, des de petits detalls de l’entorn 
d’aquesta serra, a racons emblemàtics.

Ollé, M. Àngels. Tula, la tortuga. Il. Fina 
Rifà. Barcelona : Associació de Mestres 
Rosa Sensat, 2018.   CL I  OLL

Aquesta  petita  i  encantadora  història  de  la 
Tula,  la tortuga que va a parar a mans de  la 
família  de  l'Andreuet,  és  un  dels  referents 
més  reconeguts  en  la història  recent de  la 
literatura infantil catalana. Maria Àngels Ollé i 
Fina Rifà, autora del text i de les il∙lustracions 
respectivament,  teixeixen  una  tendra  i 
poètica història que quan va ser publicat per 
primera  vegada,  l'any  1964  amb  el  segell 
de La Galera, ja va esdevenir una fita.

Marín, Albert.  La  jaima  del  saharaui. 
Sevilla : Punto Rojo Libros, 2018.
CL N MAR

Relat  d’aventures  de  tres  catalans  que  fan  el 
servei  militar  a  l’antic  Sàhara  Espanyol. 
Venjança,  intriga  i  amor  formen  part  de  la 
novel∙la  que  es  desenvolupa  a  Tarragona, 
Barcelona i, especialment, al territori africà.

Folck, Jordi. El noi de paper. 
Barcelona : Fanbooks, 2018. 
CL JN FOL

D’un  vell matrimoni  de  llibreters  neix  un 
fill de paper amb serpentines per cabells  i 
llàgrimes de confeti. El noi de paper és un 
nen de  cos  fràgil, però  amb una enorme 
intel∙ligència  i  sensibilitat,  perquè  està 
creat  amb  les  millors  pàgines  de  la 
literatura mundial.



Llurba, Lluís. Un viatge  irrellevant. Maçanet 
de la Selva : Gregal, 2018.  CL N LLU

L’escriptor  riudemenc  escriu  una  novel∙la  que 
és un thriller  impetuós que devora el dia a dia 
del  viatger  i denuncia  l’esfereïdora  fragilitat de 
la vida i la dificultat de l’empatia.

Desvilar, Jordi. 100 escapades 
misterioses per Catalunya. Valls : 
Cossetània, 2018.      CL 39 DES

Aquest  recull ens  invita a  fer un  recorregut 
original  pel  nostre  territori  per  tal  de 
descobrir  100  llocs  no  prou  coneguts, 
relacionats  amb  tot  un  món  insòlit, 
misteriós...Entre  d’altres,  descobrireu  un 
poble deshabitat del Camp de Tarragona.

Herce, Enric. Estació boira. Barcelona : 
Males Herbes, 2018. CL N HER

Estació Boira  és  l'indret  on  van  a  parar 
refugiats  provinents  del  planeta  Terra  com  a 
conseqüència  de  l'última  gran  guerra 
mundial.  Max,  un  ex  soldat  reconvertit  en 
policia,  es  dedica  a  controlar  que  els 
ciutadans  de  l’estació  consumeixin  la  dosi 
diària  de  relev,  una  droga  que  frena  els 
impulsos violents. 

Barrajón,  Francisco  ;  Mas,  Adela  ;  Pigem, 
Mercedes.  Bolets  de  les  muntanyes  de 
Prades  i  boscos  de  Vimbodí  i  Poblet  : 
epigeus  hipogeus.  Valls  :  Cossetània, 
2018.        CL 58 BAR

Els  innumerables  paratges  recollits 
fotogràficament  en  aquest  llibre  de  les 
Muntanyes de Prades i els boscos de Vimbodí i 
Poblet  ens  aproximen  a  la  riquesa micològica 
de  l’entorn,  però  també  a  les  seves  flors  i 
plantes autòctones.

Nin, Marina. Los bichos amables. [Poland : 
Printed by Amazon, 2018]. CL I  NIN

Conte escrit per una nena reusenca que 
explica la relació d’amistat que neix entre 
diferents insectes i una nena...

Palacín, Gerard.  Rasetti  &  Co.  :  una 
història  de  banquers.  [El  Ejido]  : 
Círculo Rojo, 2018. CL N PAL

Entorn  de  la  darrera  crisi  la  darrera  crisi 
financera,  el  relat  segueix  la  vida  i 
miracles  d’uns  homes  que  hi  van 
participar  amb  entusiasme  i  de  les 
misèries  i  la  irresponsabilitat  d’alguns 
financers i polítics que la van fer possible.




