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Piñas, Xavier. Bestiari popular català. 
Barcelona : Base, 2018. CL I  PIÑ

Aquest  llibre és un  zoològic  fantàstic poblat 
pels animals més  rars  i estimats per  la gent 
d’arreu de Catalunya. Un  tribut al  llegat dels 
nostres  avantpassats  que  van  generar  un 
bestiari fabulós que es millora i s’amplia amb 
les  aportacions  de  les  noves  generacions. 
Així, podem  trobar, entre d’altres, el Basilisc 
de Reus o El Lluert de Castellvell del Camp.

Prats, Joan de Déu. El gran llibre de les 
criatures fantàstiques de Catalunya. 
Barcelona  :  Comanegra,  2017.

CL 39 PRA

Ara  fa molt  i molt  de  temps,  les  persones 
sabien  que  dins  el  món  operaven  forces 
ocultes  en  reialmes  subtils.  En  aquella 
època es tenia més capacitat per a la poesia 
i la meravella i a ningú no se li hauria acudit 
d’anomenar a la natura medi ambient.

Ferrater, Gabriel. Les dones i els 
dies. Barcelona : Edicions 62, 
2018.    CL P FER

Aquesta  edició  crítica  permet  resseguir 
amb  tot  detall  la  història  de  cadascun 
dels  cent  catorze  poemes  que 
componen Les dones i els dies i la dels 
llibres  que  s’hi  van  fondre,  llegir  els 4 
poemes que els suplementen, conèixer 
els  17  poemes  que  Ferrater  va 
descartar  i  descobrir  alguns  dels  altres 
versos que va escriure.

Osorio,  Manuel.  No  es  una  biblioteca 
como las demás. [S.l: s.n.], 2018.
CL 1 5 OSO

Aquest  llibre  en  paraules  de  l’autor  és  “un 
homenaje  a  la  Biblioteca  Cetnral  Xavier 
Amorós, por ser un lugar especial y diferente 
que  está  ayudando  a  muchas  personas, 
aunque  también  se  da  las  gracias  a  la 
Biblioteca Pere Pere Anguera (...)”.



Pompeu Fabra: llengua, civisme, 
país. Coord.Lluís Duran i Jordi 
Manent. Barcelona : Edicions de la 
Revista  de  Catalunya,  2018.

CL 84 POM

Aquest  volum,  entre  els  quals  ha 
col∙laborat  el  reusenc  Josep Murgades, 
fa  noves  aportacions  i  revela  aspectes 
poc  o  gens  coneguts  del Mestre,  com 
la seva faceta política com a candidat a 
eleccions,  les  peripècies  del  seu  títol 
d’enginyer,  el  ressò  de  la  seva mort  a 
Catalunya    i  els  condols  que  la  famíla 
rebé d’arreu del món...

Orensanz, Toni. Jocs i llocs : cultura, 
art i esport a les seus dels Jocs 
Mediterranis 2018 = Juegos y 
lugares : cultura, arte y  deporte en las 
sedes de los Juegos Mediterráneos 
2018 = Jeux et lieux : culture, art et 
sport aux sièges des Jeus  
méditerranéens 2018 = Games and 
places : culture, art and sport at the 
venues for the 2018 Mediterranean 
Games. [Barcelona] : Viena Edicions ; 
[Tarragona] : Diputació de Tarragona, 
2018.  CL 796 ORE

Edició de  la Diputació de Tarragona amb 
motiu  de  la  celebració  dels  XVIII  Jocs 
Mediterranis Tarragona 2018.

Episodis del moviment obrer als Països 
Catalans. J. Bartrolich... [et al.]. 
Barcelona : Edicions del 1979, 
2017. CL 946 EPI

Aquest  llibre és un projecte col∙lectiu que 
analitzarà  una  selecció  de  fites  de 
l’obrerisme  català  d’arreu  del  territori  i 
que  per  l’amplitud  del  subjecte  d’estudi 
es publicarà en diversos  volums. Aquest, 
que és el primer, s’hi  recullen 8 episodis 
il∙lustratius  del  període  comprès  entre  la 
formació  del  moviment  obrer  català  i  la 
dictadura de Primo de Rivera.

Querol, Alba. El sentenciador. [El 
Ejido] : Círculo Rojo, 2018. CL N QUE

Alf  és  un  jove  príncep,  futur  rei  de 
Tupaime, on els habitants  viuen en pau 
des  de  fa  segles.  Però  una  equivocació 
del seu pare destrueix...




