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Autors de la Terra Alta 

 

Alcántara, Ricardo. Un nen molt estrany. Il·lustracions: Albert 
Asensio. Barcelona: Editorial Juventud, S.A., octubre del 2021. 28 p. 
ISBN: 9788426147509 

Un preciós àlbum sobre com els pares i les mares són el pilar de 
l’autoestima dels seus fills. Els poden ensenyar a respectar els altres, 
a ser assertius i a agradar-se. Les il·lustracions li aporten una gran 
sensibilitat i una mirada més profunda a la història. 

 

Alcoverro, Tomàs. Tot està per dir. Barcelona: Pòrtic, gener 2021. 
196 p. ISBN: 9788498094831 
 
Aquesta història comença amb un kalàixnikov i acaba, cinquanta anys 
després, amb unes flors. Tot en un balcó de Beirut. Aquesta és la 
història del periodista occidental que més temps porta com a 
corresponsal a l’Orient Mitjà. 

 

Aubanell, Àngela. Martina. El Cep i la Nansa Edicions, abril 2022.130 
p.  
 
La història tracta sobre la Martina, una nena de 10 anys que té molta 
curiositat pel món que l’envolta i que desitja amb totes les seves 
forces descobrir què és el que precisament aquest món tan peculiar li 
pot oferir. 

 

Ber i Sabaté, Ramon. Suggeriments pràctics per a la neteja del dia 
a dia. 2021. 98 p. 
 
Els suggeriments d’aquest llibre t’ajudaran a cuidar el planeta des 
d’aquelles tasques tant quotidianes com és la neteja. 

 

Cebrián, Montserrat. Un secret més de l'arxiu del Port. Il·lustracions: 
Albert Asensio. Tarragona: Autoritat Portuària de Tarragona, 
novembre 2021. 26 p. ISBN: 9788409349029 
 
Conte il·lustrat que té com a protagonista un entranyable i carismàtic 
personatge que han volgut aprofitar per apropar l’Arxiu i incentivar la 
curiositat de la millor manera possible. 
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Fornós, Griselda (text); Cid, Àngels (il·lustracions). La fada. Gandesa : 
les autores, desembre 2021.  
 
Biel es confon en agafar una petita fada pensant que és una cuca de 
llum, sense voler li trenca una ala. Per poder curar-la ha d’anar al bosc 
a buscar tres remeis i ha de passar unes proves.... 

 

Fucho, Felip. L'Islam a Ascó (s. X-XVII): aportacions i herència. 
Flix: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, novembre 2021. 230 p. 
ISBN: 9788409354825 
 
L’obra és una notable aportació historiogràfica per conèixer la 
presència musulmana a la població d’Ascó entres els segle X i XVII, 
que posa de relleu la importància del llegat musulmà a nivell local. 

 

Gironès i Descarrega, Josep. El Camp de Tarragona: 15 rutes de 
senderisme per a persones grans i actives. Barcelona: Piolet, 
desembre del 2021. 159 p. ISBN: 9788412392678 
 
15 rutes de senderisme pensades per a persones majors i actives, 
amb una mínima preparació física i ganes de caminar. Traçats amb un 
recorregut total inferior a 15 km. 

 
 

Gironès i Descarrega, Josep. Fugida pel camí dels Morts. 
Tarragona: Silva Editorial, abril 2022. 174 p. ISBN: 9788412475654. 
 
Novel·la històrica que relliga la crònica de la Guerra del 36 narrada 
des d’una òptica local, la descripció d’una nissaga tradicional de Vila-
seca, les vivències amoroses d’un dels nois de la casa i els diversos 
contrastos existents entre dos pobles: Vila-seca i la Fatarella. 

 

Gironès i Descarrega, Josep. Terres de l'Ebre: 15 rutes de 
senderisme per a persones grans i actives. Peu d'impremta 
Barcelona: Piolet, desembre del 2021. 163 p. ISBN: 9788412392661 
 
15 rutes de senderisme pensades per a persones majors i actives, 
amb una mínima preparació física i ganes de caminar. Traçats amb un 
recorregut total inferior a 15 km per les Terres de l'Ebre. 

 

Jornet Niella, Marc. Mossèn Manyà i la Biblioteca de Gandesa. 
Gandesa: Ajuntament de Gandesa, DL. Experiment Gràfic, abril 2022. 
16 p. 
 
L’11è llibre de la col·lecció de la Cabreta parla de la figura de Mossèn 
Manyà i de la Biblioteca que porta el seu nom.  
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Mayans Gómez, Sílvia. La drecera de Caïm. Lleida: Pagès Editors, 
gener del 2022. 268 p. ISBN: 9788413033273 
 
Últim llibre de la trilogia de Sílvia Mayans. Una història amb tocs de 
novel·la negra, i ambientada el 1978 entre Arnes i Vall-de-roures, 
arran de la desaparició d’un alemany ecologista i l’aparició d’una fossa 
comuna. 

 

Monner i Estopiñà, Anton. Gandesa: 3000 anys d'urbanisme. 
Gandesa: Ajuntament de Gandesa, novembre 2021. Gandesa: 
Experiment Gràfic. 99 p. 
 
El llibre fa un repàs a l’urbanisme de la capital de la Terra Alta des de 
la protohistòria fins al 1920. Els textos de Monner estan acompanyats 
pels plànols i dibuixos de Figuerola.  

 

Poemes al vent 2020-2021. Gandesa: Associació de Poetes al Vent, 
setembre 2021. Gandesa: Experiment Gràfic. 129 p. ISBN: 
9788409325979 
 
Recull de poemes de l’Associació de Poetes al Vent dels anys 2020 i 
2021. 

 

Ropals, Laia (text); Cid, Àngels (il·lustracions). La colla Marcel·lina 
“el misteri del Suriv Anoroc”. [s.l.]: les autores, desembre 2021. 134 
p. ISBN 9798770878295 
 
Una aventura plena de fantasia, màgia i misteri que unirà a tots els 
nens i nenes de l’escola de Roquetes. 

 

Rovira, Pere. Verstiari. Il·lustracions d'Albert Asensio. Barcelona: La 
Galera, agost del 2021. 50 p. ISBN: 9788424669508 
 
Poesia infantil. Un cant a la natura i els animals que l'habiten. 

 

Serres Buenaventura, Antònia. Viure i treballar al Pinell de Brai: 
(1920-2020). Pinell de Brai: Antònia Serres Buenaventura, 2021. 189 
p. ISBN: 9788409299317 
 
Recull 40 oficis que s’han exercit al poble en els darrers 100 anys, 
alguns d’ells ja desapareguts.  
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Temàtica Terra Alta 
 

 

Arasa i Carot, Cinta. Escales avall. Barcelona: Columna, octubre del 
2021. 298 p. ISBN: 9788466428378 

Escales avall és una biografia a tres veus de tres generacions de 
dones d’una família i un recorregut apassionant per la història de 
Catalunya des dels anys trenta del segle XX fins als mesos previs a l’1 
d’octubre del 2017. 

 

Borràs, Jordi. Tots els colors del negre: l'extrema dreta a l'Europa 
del segle XXI. Barcelona: Ara Llibres, febrer del 2022. 499 p. ISBN: 
9788418928277 

A la Terra Alta, davant la descoberta d’una bomba nazi que havia 
llençat la Legión Cóndor, un Jordi Borràs adolescent pren consciència 
que la memòria i la justícia són els millors antídots contra el feixisme. 

Cañabate, Josep. La Batllia de Miravet (segles XVII i XVIII). Onada 
edicions. Març 2021.  

Assaig de divulgació històrica que repassa les particularitats de la 
demografia, de la societat i de l’economia del territori en poder de 
l’icònic castell hospitaler vora l’Ebre en època moderna. 
 

 

Congrés de la Jota als Territoris de Parla Catalana (1r: 2018  Falset, 
Catalunya).  La jota als territoris de parla catalana. Elena Espuny 
Arasa (coord.). Catarroja: Afers, gener 2021. 307 p. ISBN: 
9788416260980 
 
Aquest llibre recull els textos de les ponències i les comunicacions 
presentades al 1er Congrés de la Jota als Territoris de Parla Catalana 

 

Cordero Espín, David. Els germans Cabot. Barcelona: Penguin 
Random House Grupo Editorial, setembre del 2021. 236 p. ISBN: 
9788416863761 
 
Un western català que esdevé un homenatge a la família, als lligams 
indestructibles que hi ha entre quatre germans i una mare. 
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González Caballero, David. Històries de temor per a joves ebrencs. 
La Ràpita: Edicions de Ribera, 2021. 114 p. ISBN: 9788409350445 
 
S’hi relaten 10 llegendes de les Terres de l’Ebre (entre elles la Serra 
de Pàndols) que delectarà tant a l’àvid lector a la recerca de calfreds 
com al curiós que vols saber més sobre la història i el folklore 
d’aquestes contrades.  

 

Ibáñez Aguado, Susana. Sira-cota: la història dels instruments 
perduts. Benicarló: Onada Edicions, desembre de 2021. 37 p.  ISBN: 
9788418634611 

Has sentit mai una història que connecta el passat i el present amb 
cantar, ballar i riure? Doncs en este conte la podràs llegir. Sira-cota, la 
protagonista, té un somni: aprendre a fer-se un llaüt i així emprendre 
un viatge de descoberta dels pobles que l’envolten. 

 

Joan Perucho: creació, imaginació i bon gust. Edició de Julià 
Guillamon. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de 
Cultura: Institució de les Lletres Catalanes, 2021. 219 p. ISBN: 
9788418986390 

Recorregut per la vida i l'obra de Joan Perucho, a través dels objectes 
i les obres d'art que apareixen en els seus llibres i amb els quals va 
crear l'ambient de les cases de Barcelona i d'Albinyana. 

 

Gaya, Arturo. L'Ebre: 50 raons per estimar-lo. Valls: Cossetània, 
setembre del 2021. 119 p. ISBN: 9788413560649 

El músic tortosí Arturo Gaya recupera el vell ofici de periodista amb 
una guia personal per viatjar pel curs de l'Ebre: una gran regió natural, 
amb lligams culturals, històries i llegendes que banyen les seues 
aigües.   

 

Grau Verge, Ferran. Guerrillers i bandolers als Ports de Tortosa-
Beseit: de la Guerra del Francés als maquis. Benicarló: Onada 
edicions, juliol de 2021. 215 p. ISBN: 9788418634437 

Aquest llibre pretén fer una aproximació als guerrillers i bandolers, que 
en el temps que s'escola entre la guerra del Francès i la lluita 
antifranquista es van ensenyorir d'un escenari també força singular, 
els Ports de Tortosa-Beseit i les terres que els envolten. 

 

Lloret Ortínez, Ton. Repoblem: l'any que vam tornar al poble. Valls: 
Cossetània, setembre del 2021. 167 p. ISBN: 9788413560564 
 
Retrata les històries de vida de tots aquells que van decidir marxar de 
la ciutat per instal·lar-se a petits pobles gairebé deshabitats. A la Terra 
Alta hi trobem el cas de la Júlia Urgell (La Fatarella). 
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Orensanz, Toni. Com vas perdre el braç, Balchowsky?. Barcelona: 
Columna, gener del 2022. 439 p. ISBN: 9788466428576 

Tracta la història d’un jove pianista de Chicago, d’origen jueu, que 
s’uneix a les Brigades Internacionals per lluitar contra el feixisme a la 
Guerra Civil espanyola, i que perd el braç dret a la Batalla de l’Ebre. 
Quan torna als Estats Units, Balchowsky aprèn a tocar el piano amb 
un sol braç i esdevé una llegenda entre els artistes de Chicago. 

 

Prat i Balaguer, Rosa M. Terra de vinyes. Barcelona: Edicions 
Saldonar, març del 2021. 160 p. ISBN: 9788417611637 

Teresa Serra, vídua d’un soldat de la Lleva del Biberó desaparegut a 
la Guerra Civil, ha de lluitar per la supervivència en plena postguerra. 
Abandona el seu poble a les Terres de l’Ebre amb la seva filla i la 
seva mare al darrere i forma una nova família amb un emigrant 
cordovès. 

 

Prats, Joan de Déu. Història mítica de les Terres de l'Ebre. 
Barcelona: Comanegra, març del 2022. 227 p. ISBN: 9788418857539 

Entre la Terra Alta i el Montsià hi ha una de les fonts de meravella 
més prolífiques del continent. L'Ebre i les seves muntanyes amaguen 
fenòmens que encisen o esparveren. Mites d'arbres mil·lenaris, 
criatures abissals, llops humans, espectres de fortaleses; llegendes de 
dones d'aigua, ogres i sirenes. 
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Llista d'autors i autores de la Terra Alta 

 

Tomàs Alcoverro i 
Muntané 
Gandesa 
 
Periodista 

 

Albert Asensio 
Navarro 
Horta de Sant Joan 
 
Il·lustrador 

 

Àngels Cid Fornós 
Gandesa 
 
Il·lustradora 

 

Àngela Aubanell 
Rams 
Gandesa 
 
Especialista de l’Àsia 
Oriental i el japonès, 
escriptora 
 

 

Ramon Ber i Sabaté 
El Pinell de Brai 
 
Empresari 

 

Felip Fucho Pascual 
La Fatarella 
 
Historiador  

 

Josep Gironès 
Descarrega 
La Fatarella 
 
Escriptor 

 

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

 

Sílvia Mayans 
Gómez 
Arnes 
 
Escriptora 
  

Anton Monner 
Estopiñà  
Gandesa 
 
Historiador i escriptor 

 

Antonia Serres 
Buenaventura 
El Pinell de Brai 
 
Mestra i escriptora 
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Argus (espai personal) 
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/  

 

Atena (catàleg i préstec interbibliotecari) 
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/ 

 

eBiblio – Biblio Digital  
(plataforma de préstec de llibres electrònics) 

https://ebiblio.cat/ i APP Biblio Digital 

 

 

*************** 

 

 
 

Tots els butlletins bibliogràfics de la Biblioteca de Gandesa: 
http://www.gandesa.cat/biblioteca/butlletins-bibliografics/ 

 
 

*************** 
 

Biblioteca de Gandesa 
C. Teresa Borràs Domènech, 4 

biblioteca@gandesa.cat – 977420555  

http://www.gandesa.cat/biblioteca  

 

@bibliogandesa 
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