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Cullerades de vida
Francesca Aliern
Cossetània
La prosa de l’escriptora ebrenca torna a l’es-
sència de la vida i dels sentiments. Ara, a tra-

vés del personatge de
la Daniela, una dona
valenta que lluita per
deixar enrere el seu
passat turmentós, mar-
cat per un fet terrible
que ho amara tot de
vergonya i culpa. A poc
a poc, va trobant en la
cuina un camí de realit-
zació.

Amb veu de dona
Isabel Martínez
Silva / Reusdigital
La periodista Isabel Martínez recull una sèrie
de reportatges publicats a Reusdigital.cat en el

darrer any i mig. Analit-
za la participació políti-
ca de les dones des de
la recuperació demo-
cràtica. Moltes de les
dones que han estat re-
gidores aquests 36
anys han compartit la
seva experiència i han
posat veu a la història
recent de la ciutat.

Ens farem humans?
Eudald Carbonell i Policarp Hortolà
Cossetània
Una reflexió sobre el futur de la humanitat. La
resposta al títol és que “serem humans quan

l’atzar sigui substituït
per la lògica”: “Si subs-
tituïm en la nostra evo-
lució biològica la part
de l’atzar per la part di-
rigida pel mateix home,
podrem arribar a can-
viar els nostres condi-
cionaments de la resta
d’animals”, segons Poli-
carp Hortolà.

Cent dòlars i una cabra
Francesc Valls Calzada
Arola
Una novel·la coral que recull les diverses sensi-
bilitats sobre una realitat explosiva entre jueus,

musulmans i cristians.
Míriam, una periodista
catalana convertida al
judaisme, coneix Guim,
un cooperant propalestí
de Barcelona. L’atzar fa
que s’hagin d’aliar per
salvar la vida del petit
Abdul a Israel, on no hi
ha la tecnologia neces-
sària.

El dia de l’escórpora
Miquel Bonet
Cossetània
Llibre guanyador del V Premi de Narrativa Marí-
tima Vila de Cambrils. L’autor fa una revisió

mediterrània del mite
fílmic de Tiburón, i
aborda la fascinació
dels homes per la cosa
marítima. Quan tot és
a punt (hotels, plat-
ges...), una cosa dife-
rent i inesperada que
ronda la mar distorsio-
na lleugerament la
temporada d’estiu.

El temps girat
Xavier Amorós Corbella
Cossetània
Darrer poemari del reusenc Xavier Amorós Cor-
bella. La nostàlgia no és el sentiment predomi-

nant, sinó la perplexitat
que es produeix en
constatar que els refe-
rents que es donen per
sabuts i que serveixen
per establir les rela-
cions quotidianes no
funcionen. La condició
d’estranger, a més, per-
met observar les coses
amb distància.

Història de Vimbodí i Poblet
Valentí Gual Vilà (director)
Arola
Vint historiadors i especialistes escriuen aques-
ta història de Vimbodí i Poblet, des de la pre-

història fins a l’actuali-
tat, sota la direcció del
doctor en història i pro-
fessor de la UB Valentí
Gual. Consta de més
de 650 pàgines i d’una
dotzena de capítols or-
denats cronològica-
ment. Inclou nombro-
ses imatges, algunes
d’inèdites.

Muntanya íntima
Xavier Martorell i M. Pilar Rico
Silva
Un llibre d’esport de muntanya i reflexions,
amb textos de Xavier Martorell i fotografies de
M. Pilar Rico. Els autors fan un tribut d’amor a

la muntanya. L’autor
posa paraules en for-
ma de pensaments, re-
flexions i emocions a
una estimació a la
muntanya bastida al
llarg dels anys. El llibre
és un recull de relats,
alguns inèdits, que l’au-
tor ha escrit en els dar-
rers deu anys.

La construcció
del catalanisme

Recull divulgatiu sobre la mitologia
nacional catalana. Magí Sunyer, pro-
fessor de la URV, analitza personali-
tats, paisatges i fets com són el comte
Arnau, el rei en Jaume, el rector de
Vallfogona, el bandoler Serrallonga,
el monestir de Montserrat i el dis-
curs del violoncel·lista Pau Casals a
les Nacions Unides, entre d’altres.

Mites per a una nació
Magí Sunyer / Eumo Editorial

Magí Sunyer JUDIT FERNÁNDEZ

Platja llarga
Roser Guasch
Arola
El recull està integrat per poemes semblants a
les postals visuals. Imatges, sons i olors envol-

ten un paisatge que vol
tornar a ser visitat. Per
damunt de les roques
de la punta de la Cre-
ueta o entre camins del
bosc de la Marquesa
de Tarragona. Platja
Llarga també és una
reflexió al voltant de la
destrucció i del renaixe-
ment.

Una història de Tarragona
en imatges
Autors diversos
Arola
Durant noranta anys la saga de fotògrafs Chin-
chilla ha reflectit la vitalitat social i cultural, i

l’evolució urbanística
de Tarragona. El llibre
recull les millors imat-
ges de l’avi, el pare i el
fill, i incorpora textos
de diversos escriptors,
historiadors i altres pro-
fessionals que glossen
els llocs i els fets que
van captar les càmeres
dels tres fotògrafs.
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