
Escriptors Km0 
Les darreres obres dels autors molinencs 
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En motiu de la Diada de Sant Jordi 2014, la Biblioteca Pau Vila edita la guia 
literària Escriptors Km0 que té com a objectiu recollir i promoure la riquesa 
literària de Molins de Rei. La Biblioteca Pau Vila aposta vivament per al 
desenvolupament, la preservació i la divulgació de la creació local. Algunes 
activitats d’extensió cultural ideades i organitzades per la Biblioteca, com 
l’Scriptorium, lectura de textos originals d’escriptors locals, o el Kurtinstant, 
mostra de curtmetratges d’autors molinencs, en són un bon exemple. 
Actualment, en el món globalitzat en què vivim, la cultura s’enriqueix amb les 
aportacions d’altres cultures, algunes amb un gran poder de producció i 
distribució. Per això, des dels centres locals, és molt important continuar 
protegint i conservant la diversitat cultural, així com promoure i impulsar la 
creativitat de la nostra vila. 
 

Escriptors Km0 pretén ser una eina indispensable per identificar i ressenyar 
els escriptors locals i les seves darreres obres literàries. En aquest sentit, hem 
volgut exportar el concepte Km0, un nou terme usat per definir els productes 
de proximitat1 (aquells productes “fets al costat de casa”) a la producció 
literària. Creiem que és important enriquir-nos amb la literatura, ja sigui 
universal, nacional o local, però no podem oblidar que som els únics 
responsables de recollir i promocionar la literatura local i els nostres 
escriptors. Per això, aquesta Diada de Sant Jordi us volem convidar a consumir 
literatura de proximitat i a descobrir les novetats editorials dels autors de 
Molins de Rei.  
 

En aquesta guia us suggerim una mostra de gran qualitat literària que abraça 
diversos gèneres, estils i edats. Els amants de la poesia podeu endinsar-vos en 
els magnífics versos d’Estel Solé, Míriam Cano, Adrià Sàbat i Diana 
Curto. Els amants de la novel·la negra i els thrillers podeu patir de valent amb 
les històries de Joan Guitart, José Antonio Agudo i Francesc 
Santolària. Els amants del relat curt podeu tastar les històries de Xavier 
Martí, María Jesús Fuentes i els relats del XX Concurs de Narrativa 
Literària Mercè Rodoreda de Molins de Rei. I, finalment, els lectors més 
joves, podeu gaudir amb les trepidants aventures de Jesús Ballaz i Maria 
Àngels Bogunyà.  
 

Així doncs, aquest Sant Jordi, compreu, regaleu i, sobretot, llegiu 
“Escriptors Km0”! 
 
 

Biblioteca Pau Vila 
Abril 2014 

 
1Els productes Km 0 es caracteritzen per ser elaborats, transformats i comercialitzats en un 
entorn pròxim, donant suport a un model de producció sostenible i local.  
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Qui és... Jesús Ballaz. Va néixer  a  Li-
édena (Navarra) l’any 1946. Viu a Molins de Rei.  
 

És llicenciat en Filosofia i Lletres. La seva vida laboral 
ha estat lligada al treball editorial. Ha simultaniejat 
aquesta feina amb el cultiu de diferents facetes de la 
literatura, com la crítica literària i la traducció. 
 

També ha escrit alguns articles, ha impartit conferències sobre 
llibres infantils, i ha dictat classes en cursos de postgrau de forma-
ció d’editors a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autò-
noma. Ha participat diverses vegades a les fires de Frankfurt i Bo-
logna, congressos, trobades i altres iniciatives literàries. 
 

Extret de: http://jesusballaz.blogspot.com.es 
 

Què escriu... Ha publicat unes quaranta novel·les infantils i 
juvenils, contes i una obra de teatre. 

 
Ens presenta...  
Muñeca de ojos azules, la seva última obra, 
premi Paraules a Icària de novel·la juvenil  2013. 
  

Gerardo, ha perdido a su mujer. A través de ella se 
relacionaba con sus semejantes. Y ahora que ella falta, 
sólo halla rastros inexplicables de su ausencia: como las 
flores que la difunta cuidaba y que ahora parecen tan 
desamparadas como él mismo. Gerardo, pues, debe 

aprender a reubicarse. Y antes de que tenga que hacerlo, su hijo le re-
clama desde la Alemania en la que él mismo fue un exiliado mucho ti-
empo atrás. Es en este instante en que Gerardo ya parece tenerlo todo 
hecho cuando irrumpe en su vida el okupa de su propia casa, y en prin-
cipio por curiosidad y más tarde por un sentido de la responsabilidad 
que mucho tiene de existencialismo, decide quedarse.  
 

Extret de: Ballaz, J. Muñeca de ojos azules. Saragossa, 2013 

Em pots trobar a... http://jesusballaz.blogspot.com.es 
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Qui és... Adrià Sàbat Galceran. 
Nascut a Molins de Rei l’any 1979. Escriptor 
llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de 
les Illes Balears, i membre de l’Ateneu Mulei.  
 

Amb una trajectòria constant i ascendent, es llegeix 
com un autor de mena, compromès amb l’ofici, amb la llengua i 
els seus parlants. Ha begut de March, Espriu, Estellés, Alcover, 
Fuster, Llompart, Martí i Pol, Palau i Fabre, per dir-ne només de 
morts, i del bo i millor de la música catalana, Raimon, Bonet, So-
pa, Sau, Puntí, Obrint Pas, també de la tradició més llunyana, 
Aristòtil, Antic Testament, Llull, Turmeda. 
 

La seva escriptura és racional, emocional i refutable. 
 

Què escriu... Poesia. 

 
Ens presenta...  
Poemes d’emergència, és la darrera entrega 
d'un projecte amb diverses edicions, que arriba a la cul-
minació amb la segona part i definitiva de Poemes 
d’emergència. Tots tres llibres formen l’obra completa 
intitulada L’amor i la umanitat (2005-2014). L’amor és el 
tema en els dos primers llibres, i des de vessants dife-
rents. Així, a L’espera de l’igni torb és l’amor no corres-

post, i a El llarg saqueig és el desamor no correspost. L’amor i el jo, in-
separables, i l’experiència viscuda, més o menys literaturada, s’apode-
ren dels poemes. Quant a Poemes d’emergència el tema és la humanitat. 
El jo deixa pas a la col·lectivitat, a totes les persones i experiències co-
negudes. Així, a Poemes d’emergència I és la humanitat representada per 
la cultura catalana, i a Poemes d’emergència II és la responsabilitat huma-
na, el món i les circumstàncies. 

Em pots trobar a... www.totsuma.cat/usuari/4663 
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Qui és...  José Antonio Agudo Ar-
riaza. Va néixer a Sant Vicenç dels Horts 
l’any 1963. Llicenciat en Psicologia, Màster en Terà-
pia de Conducta y Professional Màster en Operaci-
ons. Ha treballat com Assessor de Millora de Pro-

cessos a empreses nacionals i estrangeres. 
 

De la seva faceta com escriptor tenim dues novel·les on llur ar-
gument està plenament influït per la seva professió: la psicologia. 
La primera, El laberint de la memòria, una inquietant novel·la de 
suspens carregada d’acidesa i irreverència, amb la que va ésser 
finalista del Premi Éride el 2010. El seu últim títol, Lágrimas de 
celofán ha estat finalista del Premio Fernando Lara de Novela 
2011. 
 

Què escriu... Thriller psicològic. 

 
Ens presenta...  
Lágrimas de celofán, la seva última novel·la 
editada al 2012. 
 

Una tediosa mañana, el expediente clasificado de Anna, 
paciente recluida en una institución psiquiátrica, va a 
parar accidentalmente a la mesa de un psicólogo resi-
dente. Cautivado por el testimonio de la joven, el psi-

cólogo se adentrará en la maraña de dramáticas vivencias de las que 
Anna, aquejada de un singular trastorno de la personalidad, deja cons-
tancia en un diario. El viaje a través de la tragedia de la muchacha, so-
metida a perturbadoras experiencias por su terapeuta y atrapada en 
una sórdida relación sentimental que la conducirá finalmente a la quie-
bra psicològica... 
 

Extret de: Agudo Arriaza, J.A. Lágrimas de celofán. Alberdània, 2012� 
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Sóc... Maria Àngels Bogunyà. Va 
néixer a Molins de Rei l’any 1947. Explica que 
va tenir la sort de conviure amb àvies que, en bona 
part, li van despertar l’interès per contes i llegendes. 
Amb estudis de Filosofia i Lletres, ha treballat en 
l’ensenyament en diferents vessants, ha fet traducci-
ons i diverses activitats d’animació a la lectura. Actu-

alment, escriure ocupa bona part del seu temps. Experimenta 
amb diferents estils i registres donant potser més prioritat als 
ambients que a les històries, però les sensacions que l’envaeixen 
quan escriu són les que li agradaria transmetre. Si ho aconsegueix 
o no, els lectors ho diran. 
 

 

Què escriu... Ha publicat  més de 15 llibres de literatura 
infantil i juvenil. He guanyat premis com el Barco de Vapor, el Pre-
mi Crítica Serra d’Or o el Josep Maria Folch. 

 
Ens presenta...  
Un gos gairebé ferotge!, un llibre per a in-
fants a partir de 8 anys. 
 

Cada estiu són abandonats a Catalunya més de 25.000 
gossos i gats per persones humanament immadures. I 
més de 200.000 a tot Espanya. Un cada 280 habitants. 
Un cada 18 minuts. El protagonista d’aquest relat, és en 

Baldufeta, un d’aquests gossos, i ens explica des del seu punt de vista 
innocent com ho ha de fer per sobreviure a l’abandó. El gos abandonat, 
amb un llenguatge fresc i amè, mostra les atmosferes i els sentiments 
dels personatges de manera tendra i original. 
 

Extret de: Bogunyà, M.A. Un Gos gairebé ferotge. Baula, 2008 
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Qui és... Estel Solé. Va néixer a Mo-
lins de Rei l’any 1987. És poeta i actriu.En el 
camp de la poesia, l’any 2011 guanyà el Premi 
Amadeu Oller de Poesia per a Poetes Inèdits 
amb l’obra Dones que somiaven ser altres dones 

(Galerada 2011). Com a actriu actua en films, obres de teatre i 
sèries de televisió. S’interessa per la dramatúrgia i es forma a 
l’Obrador de la Sala Beckett. Ha estrenat algunes peces teatrals 
en forma de workshops, com Animals de companyia. Ha treballat 
a la televisió, col·laborat a la ràdio amb la  Cadena Ser i a Catalu-
nya Ràdio i, també com a redactora en les revistes Lamono Maga-
zine i el setmanari El triangle. L’any 2011 va publicar el seu primer 
llibres de poemes dones que somiaven ser altres dones. 
 

Què escriu...  Poesia. 

 
Ens presenta...  
Si uneixes tots els punts, de 2013. 
 

De vegades caminem sense saber bé on anem. Nosal-
tres mateixos som preguntes i som lluny de les respos-
tes. Unim el u amb el dos, i el dos amb el tres, però no 
entenem què dibuixen les nostres passes. Cap pedra 
del camí no és prescindible, ni cap trau ni cap fracàs. 

Perduts, ens movem per inèrcia. De tant en tant desfem el curs de la 
calma i reculem fins a l’error, fins el caos. S’ensorra tot, al nostre vol-
tant i cos endins, però seguim unint punts. Hauran de passar dies, me-
sos i fins i tot anys, abans que no ens puguem distanciar del dibuix per a 
entendre el camí traçat i deduir-ne les respostes. 
 

Extret de: Solé, E. Si uneixes tots els punts. Galerada, 2013 

Em pots trobar a... www.estelsolepoesia.com 
 www.vamosacomerortigas.blogspot.com.es 
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Qui és...  Francesc Santolaria. Va 
néixer a Barcelona l’any 1963. És llicenciat en 
Història Contemporània i Geografia. Des de 1989 és 
professor d’institut d’ensenyament secundari. Ha 
publicat més de 60 articles com a redactor de la 
revista El Llaç i com a col·laborador de les publicaci-

ons L’Espai i Materials del Baix llobregat. Ha estat coautor de lli-
bres de text de Ciències Socials i d’estudis d’Història i Geografia 
locals, com ara Aportacions a la Història de Molins de Rei (1992) i 
Molins de Rei, paisatge urbà i memòria (2000). És també l’autor 
d’obres com El Barri del Canal. 25 anys d’una història de 800 
(1991) i Fira de la Candelera (2002). Ombres d’estiu és la seva pri-
mera novel·la, Per més temps que passi és la segona i última publi-
cada. 

 

Què escriu... Ha publicat llibres d’història i geografia local i 
de text, articles de revista i novel·la.  

 
Ens presenta...  
Per més temps que passi, la seva última 
novel·la, publicada el 2013. Nil Bordàs, empresari del 
món de la publicitat, viu obsessionat per una jove aspi-
rant a actriu, Berta Delclòs, fins al punt de contractar 
un detectiu perquè n’esbrini possibles detalls sòrdids 
amb què poder-la manipular. Sis dècades abans, Josep, 
un obrer metal·lúrgic perseguit pel franquisme, lluita 

per aconseguir una feina en una empresa vora l’estació de Magòria. 
Amb la seva germana Aurora, Josep sobreviu amb una identitat falsa en 
la grisor i l’ofec de la Barcelona dels anys cinquanta. Arcadi Moliner, el 
detectiu contractat per Nil Bordàs, descobrirà  uns successos relacio-
nats amb els avantpassats de Berta Delclòs que ultrapassaran qualsevol 
sordidesa dels crims oblidats. 
 

Extret de: Santolaria. F. Per més temps que passi. Meteora, 2013 

Em pots trobar a... https//twitter.com/FrSantolaria 
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Qui és... María Jesús Fuentes. Va 
néixer a Saragossa. Als divuit anys es trasllada a 
estudiar a Barcelona i, en acabar la carrera, obté la 
seva primera experiència laboral com a mestra a 
Molins de Rei, on viu. L’any 2003 publica el seu pri-
mer treball Da capo y hasta el fin, publicat a l’Editori-
al Egido. Poc després, comença a escriure articles de 

reflexió per a Radio Molins de Rei, on col·laborava. Arrel de gua-
nyar un primer premi de relat, l’Editorial Certeza va publicar  El 
Cànon Circular, un llibre de narracions breus. Amb la mateixa edi-
torial ha publicat, fa un any, la novel·la curta Duetto.  
 

Què escriu... Novel·la breu, relats, contes i articles de re-
flexió. 

 
Ens presenta...  
Duetto, novel·la curta, escrita per dues autores 
Ma. Dolores Tolosa i Ma. Jesús Fuentes. Júlia i Clara 
són dues dones diferents. L’una convencional, atrapada 
a la quotidianitat i als seus deures; l’altra apassionada, 
aventurera, al límit del perill. A través de les seves his-
tòries, les protagonistes ens permeten endinsar-nos en 

la seva vida, no tan sols com a espectadors, sinó com a còmplices dels 
seus pensaments, desitjos i insatisfaccions. És una exploració de la iden-
titat en la recerca de la felicitat que es, en definitiva, el motor de la 
nostra existència.  

Em pots trobar a... http://chusfuentes.blogspot.com.es 
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Qui és... Xavi Martí Juan. Va néixer a 
Barcelona l’any 1976. És llicenciat en Periodisme 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha tre-
ballat a Televisió de Vallirana, Ràdio Molins de Rei, 
Canal 50 Vallès, Televisió de Gavà, Intersindical-
CSC, Regió 7, La Veu de l'Anoia, Setmanari de Co-
municació Directa, Ràdio Sant Feliu de Llobregat, 

Fet a Sant Feliu.cat i Diari de Sant Feliu de Llobregat. Xavi Martí 
és autor del llibre Històries del Garbí i ha col·laborat en edicions 
del recull de Contes Antiautoritaris del col·lectiu Negres Tempes-
tes. És autor de dos llibres, el primer Històries del Garbí, una obra 
en que repassa la trajectòria d’un antic cinema i d’un bar prou 
conegut per la gent de la vila. El segon i últim publicat, L’hora dels 
gossos. 
 

 

Què escriu... Relats curts. 

 
Ens presenta...  
L’hora dels gossos i altres relats,  l’obra 
consta d’un total de 19 relats curts, amb un estil directe 
i fresc, que no deixen indiferents a les persones lecto-
res. Es tracta de dues desenes d’històries curtes per a 
persones adultes que mantenen la intriga i sense oferir 
masses explicacions fomenten la curiositat per conèixer 

el desenllaç, que en molts casos arriba a ser sorprenent. En la temàtica 
dels contes apareixen algunes de les injustícies que ens envolten. Xavi 
Martí busca amb aquestes històries “fer una radiografia crítica de coses 
que passen”, segons explica l’autor. 
 

Extret de: Martí Juan, X. L’Hora dels gossos i altres contes. L’autor, 2013 
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Qui és... Míriam Cano. Va néixer a 
Molins de Rei l’any 1982.  És llicenciada en Hu-
manitats. Actualment treballa a l’Institut Universitari 
de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra. Ha exer-
cit la crítica cinematogràfica i musical en diverses 

publicacions culturals en línia i ha col·laborat en diversos progra-
mes de ràdio centrats, sobretot, en la música de cinema. Forma 
part de l’agència de management i producció Lizardqueen Music. 
Viu a Barcelona.   
 

Què escriu... Poesia. 

  

 
Ens presenta...  
Buntsandstein, un llibre de poesia que ha rebut 
el Premi de Poesia Martí Dot de Sant Feliu de Llobregat 
2012. En la poeta, a la resolució d’un conflicte emocio-
nal sempre la segueix un estat comparable al d’una roca 
que ha patit els efectes de l’erosió. Després d’erosionar
-nos i transportar els detrits i les restes del nostre des-
gast, ens ressituem. La nostra morfologia interior, inevi-

tablement, es modifica. Ens fem més forts. Ens fem més grans. I espe-
rem la nova erosió, conscients del cicle que tornarem a viure, esperant 
que es dipositi sobre nosaltres nova matèria que ens faci evolucionar. 
 

Extret de: Cano, Míriam. Buntsandstein. Viena, 2013 

 
 

Em pots trobar a... https://twitter.com/mrspremisse 
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Qui és... Joan Guitart. Va néixer a 
Molins de Rei l’any 1952. Desenvolupa la seva 
activitat en diversos àmbits de la comunicació. Ha 
dirigit sèries i programes per a la televisió, unes com 
a realitzador  (Oliana Molls, Joc de ciència ficció, Mil 
paraules) i altres com a guionista (Judas Xanguet i les 

maniquins, El viatge). També ha  treballat en el cinema, escrivint i 
dirigint curt-metratges (Instants, Programa, El making off de la 
pel·lícula Monturiol). Com a escriptor ha publicat diverses no-
vel·les juvenils. Amanita muscaria és la seva primera novel·la, tam-
bé signa com a coautor els llibres Sangre virgen, amb Pascual Blas-
co i El fenómeno Sigma, sota el pseudònim Jonathan Kreschner.  
 

 

Què escriu... Novel·la juvenil i novel·la negra. 

 
Ens presenta...  
Sangre virgen, escrit a quatre mans amb Pascu-
al Blasco i publicat el 2012. 
 

"No hagas el ridículo tomando a los vampiros por monstru-
os imaginarios o por invenciones del ego    mórbido de escri-
tores y cineastas. No hay vampiros, pero de existir existen, 
seguro. Todo el mundo conoce a un vampiro, incluso a más 

de uno; también hay vampiras, por descontado; puede que de éstas haya 
más todavía. Piensa en ello un segundo... ¡seguro que ya lo tienes! En este 
libro hay humanos y hay vampiros, todos ellos tan crueles y sanguinarios co-
mo listos y eficaces. Y todos ellos auténticos. Un reguero de pólvora es eso: 
una sal, azufre y carbón, o sea: nada. Nada, hasta que se prende con una 
cerilla. En tus manos tienes el libro; dentro de ti está la cerilla." 
 

P.Blasco / J. Guitart 
 

Extret de: Guitart, J. Sangre virgen. Círculo rojo, 2012 
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Qui és... Diana Curto i Daufí. Va 
néixer a Tortosa, però als 7 anys es trasllada 
amb la seva família a les Masies de Roda de Ter, on 
hi resideix durant prop de 17 anys. És mestra de 
Català. A les Masies de Roda de Ter, guanya el I 

Premi de Poesia Catalana, que li entrega el poeta Miquel Martí i 
Pol, qui l’anima a seguir amb la poesia. Molt dedicada a l’escola i 
la família, col·labora en revistes pedagògiques, escriu poemes 
per a nens i petits sainets. El 2004 es presenta, per primera ve-
gada, a certàmens de poesia. En quatre anys, guanya 88 premis. 
Entre ells, la Flor Natural de Barcelona Ciutat Vella, premis de 
jocs florals, el I Premi de l’Alguer (Sardenya), la “Ginesta 
d’Or” (I Premi als Jocs Florals del Rosselló). l’Englantina i un ac-
cèssit a la Viola als Jocs Florals de Barcelona Ciutat Vella... Té 
publicats trenta llibres en col·laboració i diversos llibres de poe-
sia. 
 

Extret de: www.beaba.info 
 

Què escriu... Poesia. 

 
Ens presenta...  
Intimitats: recull de premis poètics III. 
Han dit d’ella: “La seva poesia és un doll d’aigua clara i 
transparent, fresca i pura. És com un cant a la vida ple de 
dolçor i de tendresa, de belles imatges que abraça un petit 
univers i ens el fa present i proper amb poemes encisadors, 
amb versos ben cistellats que donen la mesura exacta del 

pensament de la poetessa i ens fan arribar el seu missatge envoltats dels 
arpegis dels seus sentiments.” 
 

Manuel Tosca 
Escriptor i poeta. 

 
Extret de: Curto i Daufí, D. Camins: recull de premis poètics. Ajuntament de Molins de Rei, 2007 
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Què és... El Premi de narrativa 
literària Mercè Rodoreda 
El Concurs Mercè Rodoreda de Molins de Rei és un 
certamen de narrativa curta que va néixer l’any 
1983, creat per un Grup de Dones amb l’objectiu 
d’impulsar la participació de les dones en el món 
literari. Com va manifestar l’escriptora Teresa Pà-
mies, membre del primer jurat: “Els homes tenen, des 
de sempre, moltes possibilitats d’expressar-se i fins i tot 
d’imposar-se en detriment de la dona en el món literari. 

Es tractava de crear una via específica per a dones que necessiten 
expressar-se en un àmbit literari modest, però definit, amb més confi-
ança que si tinguéssim homes competidors.” 
Enguany presentem l’últim llibre editat amb el recull de relats 
participants de la vintena edició del Premi. 
 

 

 
Ens presenta...  
Records en blanc i negre i altres nar-
racions. De la 20 edició del certamen de narrativa 
curta Mercè Rodoreda de la vila d Molins de Rei sor-
geix una nova edició del recull d’obres guanyadores. En 
aquest edició, s’han presentat 77 obres, 77 relats de 
dones d’arreu de la geografia catalana, que han aportat 

la seva dedicació, la seva creativitat i el seu amor per la literatura.  
 

L’obra, editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat porta el títol 
del primer premi, Records en blanc i negre, escrit per la Montse Pujol 
Canal. 

 

Extret de:  Records en blanc i negre i altres narracions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013 

Em pots trobar a...  www.molinsderei.cat 
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