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Alanyà Blanco, Andreu. Sense fer soroll. Linx, març 2021. 122 p. 
ISBN: 9788412188356 
 
Sense fer soroll recull tres poemaris intimistes. Alanyà ho fa vestint 
amb sedosa modèstia la clara paraula, denunciant la foscor i cercant 
la veritat, omplint el silenci d'esperança contra les injustícies hostils.  

 

Barceló Moreso, Montse. Jumba i Nala: històries d'amor a la 
sabana. Il·lustracions d’Àngels Cid Fornós. Móra d'Ebre: Impremta 
Bassa, novembre 2020. 30 p. ISBN: 9788409240111 
 
Una història de vivències familiars amb uns animals de la sabana en 
un entorn ple d’amor i d’acollida que permeten parlar de l’adopció. 

 

Boyer Gil, Antoni. El príncep cranquelet. Il·lustracións d’Àngels Cid 
Fornós. Gandesa: Experiment Gràfic, agost 2020. 12 p.  
 
Una bonica història de crancs explicada pel iaio als seus dos nets que 
transcorre de la costa del Perelló, la platja de Santa Llúcia, el Llossar i 
Morro de Gos.  

 

Fucho Pascual, Felip. La Misericòrdia: el llibre de mossèn 
Domingo Mauri. La Fatarella: Fundació El Solà, 2020. 241 p. ISBN: 
9788409165193 
 
Es tracta d’un llibre que va escriure Mossèn Domingo Mauri on posa 
especial atenció a la història de la Fatarella 

 

Garcia, Xavier. Octogenaris que he conegut: altres homenots 
catalans. Tortosa: UNED-Tortosa, maig de 2020. 191 p. ISBN: 
9788412052640 

15 retrats de diversa procedència del país, alguns dels quals són i han 
de ser considerats en la nòmina d’aquelles personalitats 
imprescindibles per dibuixar un mapa complet de la cultura i 
l’activisme polític i social en pro de la democràcia i els drets humans. 

 

Gironès Descarrega, Josep. La doble mort d'un anarquista. Pagès 
editors, març 2021. 424 p. ISBN: 9788413032450 
 
Una novel·la històrica que a través de la recerca per part d’un 
matrimoni jubilat que torna a la Fatarella es descriu la història real de 
l’anarquisme i la guerra del trenta-sis i la seva relació amb una 
nissaga ben especial. 
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Jornet Niella, Marc. Lo Panilló de Gandesa. Il·lustracións d’Àngels 
Cid Fornós. Gandesa: Ajuntament de Gandesa, DL. Experiment 
Gràfic, abril 2021. 16 p. 
 
És el 10è llibre de la col·lecció de la Cabreta, que recupera 
personatges, fets històrics i tradicions gandesanes, adaptades a 
xiquets i xiquetes. Aquest any sobre la tradició del Panilló. 

 

Monner i Estopiñà, Anton. El despoblament rural. Gandesa: 
Experiment Gràfic, juny 2020. 234 p. 
 
A partir de més de 40 entrevistes i una dotzena d’articles publicats en 
diferents mitjans aborda, des de totes les perspectives possibles, 
quines són les causes, les conseqüències i les possibles solucions a 
la pèrdua de població al territori. 

 

Rams Folch, Pere; Pérez Suñé, Josep Maria. El Molí d’Oriol (Flix) 
Set segles fent-hi oli per a la vila. Associació Cultural La Cana, 
2021. 128 p. ISBN: 9788409274970 
 
El llibre recull la llarga història d'una instal·lació oleícola tradicional, 
que a la vegada és la pròpia història de Flix. 

 

Sànchez Cervelló, Josep; Rams Folch, Pere. La Història de Cassola 
i altres fets violents a la Terra Alta al segle XIX. Batea: Secció 
d'Arqueologia del Patronat Pro Batea, octubre de 2020. 172 p. 
 
Tracta de la primera guerra carlina i les conseqüències que va portar a 
la comarca, principalment a Gandesa. Inclou el bandolerisme explicant 
els “Felicianos”, seguit de “Cassola” i l’assassinat de Rosa Serres. 
 

 

Serres Buenaventura, Antònia. El Pinell del Brai: el poble i la gent. 
Pinell del Brai: Autora, 2020. 219 p.  
 
El llibre mostra alguns aspectes del Pinell d’abans, tracta, de 
toponímia i d’onomàstica. 

 

Solé Beltran, Elena. Acomiada'm d'ella. Tarragona: Edicions 
Forment, setembre 2020. 220 p. ISBN: 9788412233469 

Endinsar-se en el món de les paraules, dels llibres i les ànimes farà 
que la jove Júlia es descobreixi a ella mateixa, i arribi a saber perquè 
fou ella l’escollida pel doctor Aiats per dur a terme una tasca tan 
important. Ambdós recorreran el món de l’altre, compartint un univers 
de mots, literatura i amistat profunda. 
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Solé Beltran, Elena; Amigo, Marta. Contes vírics. Barcelona: Parnass 
Ediciones, gener 2020. 248p. ISBN: 9788412262049 

Contes vírics és un conjunt de vint-i-una narracions ambientades en 
un context de pandèmies diverses. Personatges de totes les tipologies 
conviuen amb la por, la mort, l’angoixa, la venjança, l’amor i el crim. 
Situacions inesperades els abocaran a reaccions imprevistes on la raó 
perdrà pes i, de vegades, guanyarà l’instint. 

 

VV.AA Som fortes i valentes: recull de contes de les Terres de 
l'Ebre. Barcelona: Institut Català de les Dones, desembre 2020. 80 p. 
 
Recull de dotze contes en clau feminista escrit per l’alumnat de cinquè 
de Primària de les escoles de les Terres de l’Ebre. Entre les quals 
l’escola Los Castellets de la Fatarella. 

 

Villanueva i Perarnau, Muriel. Paula i el colibrí. Il·lustracions d'Albert 
Asensio. Barcelona: Animallibres, febrer 2021. 60 p. ISBN: 
9788417599959 
Un matí la Paula se sent trista, sobretot quan veu Biel amorrat al pit de 
la mare: el reiet de la casa. Paula ha decidit que se n’anirà a viure 
amb el iaio, l’únic que li fa cas. Però fugir de casa sense que et vegi 
ningú no és tan fàcil i està ple d'obstacles: tota una aventura! 

 

Wilde, Oscar; traducció de Jordi Martín Lloret. El Príncep Feliç i 
altres contes. Il·lustracions d'Albert Asensio. Barcelona: Joventud, 
octubre del 2020. 95 p. ISBN: 9788426146199 

Recull aquesta antologia tres dels contes més destacats i coneguts 
d’Oscar Wilde: El Príncep Feliç, El rossinyol i la rosa i El gegant 
egoista. 
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Cercas, Javier. Independencia. Terra Alta 2. Barcelona: Tusquets 
editores, març 2021. 400 p. ISBN: 9788490669297 Disponible e-
biblio.cat 
Torna Melchor Marín. I torna a Barcelona, on és reclamat per a 
investigar un cas vidriós. Es narra una història absorbent i salvatge, 
quallada de personatges memorables, que conformen un retrat 
demolidor de l'elit politicoeconòmica barcelonina. 
 
 

 

Chavarria Fores, Fernando. Rellotges de Sol a la Terra Alta. Uno 
Editorial, setembre 2020. 102 p. ISBN: 9788418438059 
 
L’obra fa un recorregut per la paremiologia catalana relacionada amb 
el temps i els quadrants solars i recull una trentena de rellotges de sol, 
alguns d’ells desapareguts, que l’autor ha pogut trobar durant dos 
anys de recerca per la comarca. 

 

Martí-Rueda, Jordi. Brigadistes: vides per la llibertat. Barcelona: 
Tigre de paper, juny de 2020. 151 p. ISBN: 9788416855629 
Disponible e-biblio.cat 
 
Brigadistes posa noms i mirades, amb seixanta relats i seixanta 
fotografies ben reals i humanes dels homes i dones que van lluitar 
durant la Guerra Civil.  

 

Gimeno, Victor. Vertebrats del Port: peixos, amfibis, rèptils i 
mamífers. Tortosa: Grup EbreRecerca, 2020. 214 p. ISBN: 
9788409225279 
 
Descripció d'unes 90 espècies. Inclou, a més de les que estan 
perfectament identificades com a residents dins l'àmbit del Port. 
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Andreu Alanyà 
Blanco 
Batea 
 
Mestre d’obres i 
agricultor ecològic  

Albert Asensio 
Navarro 
Horta de Sant Joan 
 
Il·lustrador 

 

Montse Barceló 
Moreso 
Gandesa 
 
Psicòloga 

 

Àngels Cid Fornós 
Gandesa 
 
Il·lustradora 

 

Felip Fucho Pascual 
La Fatarella 
 
Historiador  

 

Xavier Garcia Pujades 
Horta de Sant Joan 
 
Periodista i escriptor 

 

Josep Gironès 
Descarrega 
La Fatarella 
 
Escriptor 

 

Marc Jornet Niella 
Gandesa 
 
Narrador, historiador, 
escriptor i actor 
amateur 

 

Anton Monner 
Estopiñà  
Gandesa 
 
Historiador i escriptor  

Pere Rams Folch 
Batea 
 
Arqueòleg i pagès 

 

Antonia Serres 
Buenaventura 
El Pinell de Brai 
 
Mestra i escriptora 

 

Elena Solé Beltran 
Arnes 
 
Escriptora 
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http://atena.biblioteques.cat/ 

 

 

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/ 

 

 

https://biblioteca.ebiblio.cat/ 

 

 

C. Teresa Borràs Domènech, 4 

biblioteca@gandesa.cat - 977420555 

http://www.gandesa.cat/biblioteca  

 

 

Tots els butlletins bibliogràfics a 
http://www.gandesa.cat/biblioteca/butlletins-bibliografics/ 

 

Xarxes socials 
@bibliogandesa 

#bibliogandesa 
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