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En mo�u de la Diada de Sant Jordi 2014, la Biblioteca Pau Vila va començar a 
editar la guia literària Escriptors Km0, amb l'objec�u de recollir, promoure i 
difondre la riquesa literària i crea�va de Molins de Rei. 
 

Escriptors Km0 pretén ser una eina indispensable per iden�ficar i ressenyar els 
escriptors locals i les seves darreres obres literàries. En aquest sen�t, hem 
volgut exportar el concepte Km0, un terme usat per definir els productes de 
proximitat (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.  
 

Un any més, en aquesta guia us suggerim una mostra representa�va i de gran 
qualitat literària, que abraça diversos gèneres, es�ls i formats. 
 

No només hi trobareu novetats, ja que també volem aprofitar la guia per retre 
homenatge a totes aquelles persones i en�tats que en algun moment han 
enriquit la nostra cultura local escrita. Som conscients que no hi són tots. 
D’alguns autors i autores ja us vàrem informar a la guia 2014, que podeu 
trobar al blog de la biblioteca: bibliotecapauvila.blogspot.com. D’altres, els 
anirem recuperant a poc a poc. En qualsevol cas, si trobeu algú a faltar o ens 
voleu informar de properes novetats, no dubteu en posar-vos en contacte 
amb nosaltres.   
 

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

Biblioteca Pau Vila 
Abril 2015 
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Va néixer  a  Liédena (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 cul�u de 

diferents facetes de la literatura, com la crí�ca literària i la traducció. 

També ha escrit alguns ar�cles, ha impar�t conferències sobre llibres 

infan�ls, i ha dictat classes en cursos de postgrau de formació d’edi-

tors a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma. Ha 

par�cipat diverses vegades a les fires de Frankfurt i Bolonya, con-

gressos, trobades i altres inicia�ves literàries. 

Ha publicat unes quaranta novel·les infan�ls i juvenils, contes i una obra de teatre. 

 

hGp://jesusballaz.blogspot.com.es 

BALLAZ ZABALZA, Jesús. El libro de los sen�mientos para niños. 

Barcelona: B de Blok, 2014 

 

El niño puede estar aleg�e o t�iste, eufórico o 

desanimado, f�rioso o asqueado… 

Los sentimientos lo dominan, lo hacen su�ir. Es como sí 

dent�o de él habitaran diablillos que act!an lejos de su cont�ol. Ese mundo interior es un 

laberinto que ha de conocer, porque las emociones condicionan su vida. 

Este libro ex%lora los sentimientos más comunes, ordenados en seis bloques o 

constelaciones. En la medida en que el niño los ex%lore, sus reacciones le resultarán más 

comprensibles y se sentirá más seg�ro de sí mismo.  

 

Extret de: El libro de los sen�mientos para niños 
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Nascut a Barcelona el 1970, és escriptor i analista cinematogràfic.  

És autor de Ciudades del cine (2007), Gigantes de cine (2011) i Anna 

Karina (2011) i ha col·laborat amb les publicacions Cine 2000 i Serra 

d’Or. Ha treballat per a diverses distribuïdores de cinema.  

Dirigeix el web cinemacatala.net i col·labora amb cinearchivo.com. 

Ha dirigit i presentat el programa Per un grapat de pel·lícules de 

Radio Estel i ha estat guionista del programa Va de Cine de RNE-

Radio 4. Conferenciant cinematogràfic per a diverses en�tats cultu-

rals i per a la Facultat Ramon Llull, també ha escrit i dirigit el curtmetratge La tele mata 

(2007).  

Col·labora ac�vament amb el Fes�val de Cine de Terror de Molins de Rei. 

 

hGps://twiGer.com/albertgalera 

GALERA, Albert. Gigantes del cine: actores y actrices de 

leyenda. Teià: Ma Non Troppo, 2011 

 

Un libro que se cent�a en los actores y act�ices ganadores 

de un oscar que ejemplifican de alg!n modo el mayor 

éxito que se puede conseg�ir hoy día en el mundo del cine.   

 

Extret de: Gigantes del cine 
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Tortosa, 1962. És professora de secundària. Ha par�cipat en l’elabo-

ració de diversos materials educa�us.  

Com a autora de ficció, ha estat guardonada en diversos premis 

literaris nacionals i internacionals de relats breus. Alguns dels seus 

relats han estat publicats en antologies i en blogs d’àmbit literari. 

 

 

 

 
 

 

 

 

hGp://pazmonserratrevillo.blogspot.com.es 

MONSERRAT, Paz i MANUEL, Jordi de. 100 situacions 

extraordinàries a l’aula: des de l’educació infan�l fins a la 

universitat. Valls: Cossetània, 2014 

 

Al llarg de l'itinerari educatiu tots hem viscut sit�acions 

ex,�aordinàries a les aules. Alg�nes les recordem bé, 

d'alt�es les hem oblidat. Les nar�acions --basades en 

vivències reals-- t�ansiten per tot un ventall d'emocions: de l'insòlit a la tendresa, de la 

duresa a l'humor. Les veus nar�atives són diverses: est�diants, professorat, pares i mares. 

En qualsevol cas, el llibre pretén ser un petit homenatge a la feina, sovint silent i poc 

ag�aïda, de mest�es i professors.  

 

Extret de: 100 situacions extraordinàries a l’aula 
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Molinenc, fisioterapeuta, aficionat al Barça i al futbol en general, i 

part de l'arbre genealògic de Josep Raich. 

Coneixedor dels detalls biogràfics d’aquest jugador de futbol per 

les reunions familiars, la lectura del treball de Josep Maria Solé i 

Sabaté i Jordi Finestres El Barça en guerra el va empènyer a treu-

re l'entrellat del sobtat abandonament de la disciplina blaugrana 

per part de Raich, el mes de setembre del 1936, per enrolar-se a 

l'equip occità del Seta, llavors a Primera Divisió francesa.  

 

 

 

www.facebook.com/driblantlanit 

BERNIS I MARGARIT, Oriol. Driblant la nit. Molins de Rei: 

[l’autor], 2013 

 

Aproximació a la vida i la t�ajectòria del jugador de 

f�tbol de Molins de Rei més impor,ant de tots els temps, 

Josep Raich. En total va jugar 244 par,its, va marcar 50 

gols, i en el seu palmarès hi ha una Lliga i una Copa 

d'Espanya. El f�tbolista molinenc va ar�ibar a ser capità durant l’etapa més complicada 

del Barça i va haver d’exiliar-se a França durant la Guer�a Civil. 

En aquest llibre, Oriol BerAis recupera la historia d’un dels capitans més emblemàtics del 

FC Barcelona. 

 

 



 
 

 

 

 

Va néixer a Pallejà (Baix Llobregat) un disset d’abril de 1934. 

Des de l’any 1942, la seva vida sempre ha estat lligada a la vila de 

Molins de Rei. Després dels estudis primaris, va cursar el mestratge 

industrial en electrònica. Ha format part de la Junta dels Amics del 

Museu i ha estat col·laborador de l’emissora de ràdio municipal en 

diferents etapes. Ha ob�ngut diversos premis en certàmens litera-

ris i Jocs Florals.   

Té publicats cinc llibres. L’úl�m �tulat: Una imatge i dos poetes, 

aquest darrer, compar�t. 

Alhora és autor de l’epitafi de la insigne actriu molinenca Margarida Xirgu.  

SENSI I BARBERÀ, Joan. Antologia poè�ca. Molins de Rei : 

[l'autor], 2010 

 

“No pretenc ni molt menys amb aquesta antologia 

adreçada a tots aquells que estimen el bell ar, de la 

poesia, sig�i el llibre de capçalera preferit (seria absurd 

pensar-ho), però si que em donaria per satisfet el poder 

comprovar que tan sols un dels diferents poemes que es poden llegir en el present volum 

fes reviure, com a mi, els sentiments que van inspirar-me a l’hora d’escriure per vestir 

cada un dels seus versos impregAats d’amor, de nostàlgia, de tendresa, de fe i de dolor 

per la pèrdua d’éssers estimats tal i com es pot ex,�eure del seu conting�t..”  

 

Extret de: Antologia poè�ca 
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Molinenc i soci de la Federació Obrera. En esclatar la Guerra Civil 

era treballador d’una fàbrica de la vila. Llavors només era, com ell 

explica al llibre, un jove interessat per “la bicicleta, la “novia” i els 

balls de Festa Major”. Pocs dies després va fer-se voluntari de la 

formació Centúria. Va estar des�nat als fronts de Mallorca, Osca i 

Madrid. 

Colpejat per les dificultats derivades de la Guerra Civil i el fran-

quisme i home d’una excel·lent memòria, va escriure els seus 

records de l’època amb la il·lusió de que algun dia es publiques-

sin. La tasca de diferents persones va fer realitat el seu desig. 

Recull de fets viscuts a Mallorca—Osca—Madrid  és una obra pòstuma.  

 

 

BORRÀS GILABERT, Antoni. Recull de fets viscuts a Mallorca - 

Osca - Madrid. Molins de Rei: Associació Obrera de Molins de 

Rei, 2013 

Un relat est�etament relacionat amb la nost�a vila i la 

seva gent, però, alhora, també amb la història d’una 

cr�el g�er�a. És un testimoni impor,ant i amb molt valor 

afegit que dóna a conèixer la visió personal de qui va viure 

en primera persona uns fets històrics. 

Volem destacar la impor,ància de preserIar aquesta memòria històrica, i ret�e homenatge 

a totes i cadascuna de les persones i testimonis ha estat el nost�e objectiu,  perquè forJen 

par, del nost�e pat�imoni i del que som i serem en un f�t�r. 

 

Extret de: Recull de fets viscuts a Mallorca - Osca - Madrid 
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Va néixer a Molins de Rei el 6 d’abril de 1920.  

Pocs dies després de celebrar el seu 18è aniversari, però, Josep Riera 

va haver de marxar, formant part de l’anomenada “lleva del biberó”, 

per combatre a la Guerra Civil espanyola, de la qual, sortosament, en 

va poder sor�r viu. 

Després del seu retorn i del llarg temps de servei militar passat a 

Burgos i a Madrid, Josep Riera es va casar amb Maria Ballester i Usón, 

amb qui va compar�r la passió per la feina i per la família. El matri-

moni va tenir dos fills, Maria Teresa i Jordi, que, a mida que anaven creixent, con�nuaren 

el negoci familiar dels seus pares. 

Malgrat aquesta vida feliç, el cor sacsejat per les calamitats viscudes durant els anys de la 

guerra no el va perdonar, i el 23 d’abril de 1972, mentre a Catalunya se celebrava un Sant 

Jordi de roses, llibres i amor, en Josep Riera ens deixava per sempre, amb només 52 anys. 

RIERA AMBRÓS, Josep. Un biberó a la guerra: història dels fets 

més interessants passats per mi durant la Guerra Civil 

Española. Molins de Rei: Maria Teresa Riera i Ballester, 2012 

 

Transcripció del diari que Josep Riera Ambrós va 

escriure sobre el temps que va combat�e a la g�er�a civil 

espanyola, després que fos cridat a files com a membre de 

l’anomenada “lleva del biberó”. El relat, tal com indica el seu autor al final del 

diari, s’inicia amb els fets ocor�eg�ts el 28 d’abril de 1938i acaba gairebé un any després, 

l’1 d’abril de 1939.  

 

Extret de: Un biberó a la guerra 
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Neix a Sant Sadurní d’Anoia el 1929. Després de contraure matrimo-

ni amb Joan Ràfols Vendrell, fixa la seva residència a Molins de Rei i 

treballa al negoci familiar. 

Les seves inquietuds fan que col·labori amb Ràdio Molins de Rei, on 

col·labora primer amb cartes i ar�cles d’opinió i, més tard, és con-

tractada com a administra�va. A través de Ràdio Molins de Rei recu-

pera el Concurs de Narra�va Literària Mercè Rodoreda, i promou i 

inicia el Concurs de Poesia Premi Mateu Janés-Montserrat Pujol. 

Des de l’abril del 2007 fins l’abril de 2015 ha desenvolupat el càrrec de Jutgessa de Pau 

en Molins de Rei. Con�nua col·laborant a Ràdio Molins de Rei i par�cipant en diverses 

en�tats i col·lec�us de la vila. 

RAVENTÓS PUIGMARTÍ, Pilar. Pe�tes històries: 80 anys de la 

Pilar. Molins de Rei: l’autor, 2009 

 

El present volum  conté un resum de petites històries 

escrites des del 1980 fins avui. Una selecció molt difícil 

de fer, però com la mateixa Pilar repeteix: “Home sóc, i és 

humana ma mesura”.  

[...]Hi podreu llegir: amor envers els seus, amor pel seu poble, amor pels seus amics i 

amig�es i d’inquiet�ds les que vulg�eu, des de la política fins a jutgessa de Pau.  

Són 80 anys i les petites històries continuen... 

 

 

Extret de: Pe�tes històries 
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El Concurs Mercè Rodoreda de Molins de Rei és un certamen de narra�-

va breu que va néixer l’any 1983, creat per un Grup de Dones amb l’ob-

jec�u d’impulsar la par�cipació de les dones en el món literari. Com va 

manifestar l’escriptora Teresa Pàmies, 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 confiança que si �nguéssim 

homes compe�dors.” 

 

 

 
 

 
www.molinsderei.cat 

Pensa en això que t’he dit, maca, i altres narracions: XXI 

Concurs de Narra@va Literària Mercè Rodoreda: Molins de Rei, 

març de 2014. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2015 

De la 21a edició del cer,amen de nar�ativa cur,a Mercè 

Rodoreda de la vila d Molins de Rei sorgeix una nova 

edició del recull d’obres g�anyadores. En aquest edició, 

s’han presentat 90 obres, 90 relats de dones d’ar�eu de la 

geog�afia catalana, que hi han apor,at la seva dedicació, creativitat i amor per la 

literat�ra.  

 

Extret de: Pensa en això que t’he dit, maca, i altres narracions 
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Molins de Rei, 1984.  

Màster en Història Comparada (segles XVI-XX) per la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). Premi Francesc Carreras Candi pel 

treball "Pensar històricament els Països Catalans". Autor del lli-

bre Unitat Popular. La construcció de la CUP i l'independen�sme 

d'esquerres(2012). Coautor del llibre Les proclames de sobirania de 

Catalunya 1640-1936 (2009).  

Col·laborador del Punt Avui.  

 

 

 

 

 

BOTRAN, A.; SALES, L.; CASTELLANOS, C. Introducció a la història 

dels Països Catalans. Barcelona: Edicions del 1979, 2014 

 

L’objectiu d’aquesta int�oducció a la història dels Països 

Catalans és oferir uns elements per a endinsar-se en el 

coneixement de la forJació i el desenvolupament de la nació 

catalana, descrivint-ne les est��ct�res socials i intentant 

sempre d’analitzar els fets des d’un enfocament global. 

L’obra és una inter%retació concreta de la història esdeving�da als Països Catalans, des 

dels temps dels primers pobladors fins a l’època contemporània, i en cada capítol no s’ha 

volg�t pas amagar l’orientació que inspira els autors, tot mantenint un nivell de rigor 

màxim en la descripció dels fets passats. 
 

Extret de: Introducció a la història dels Països Catalans 
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Amb l'objec�u de prac�car l'esport més an�c del món: caminar per la 

muntanya, 30 persones van trobar-se el 18 de juny del 1961 per crear 

un club excursionista a Molins de Rei, que es va formar com a delega-

ció de la Unió Excursionista de Catalunya.  

L'any 1979 el CEM passar a ser un club independent ja amb quatre-

cents socis. Actualment en són més de sis-cents!  

Les ac�vitats principals del CEM són els esports de muntanya, l’excursi-

onisme cultural i la protecció i divulgació del medi natural. Per esports 

de muntanya entenem els següents: senderisme, alpinisme, escalada, 

espeleologia, esquí alpí, esquí de muntanya, esquí de fons, curses de muntanya, i marxes 

de resistència.  

 
 

www.cemmolins.cat 

50 anys d'excursionisme i cultura: Centre Excursionista Molins 

de Rei, 1961-2011. Molins de Rei: CEM, 2011 

 

Obra realitzada per commemorar el 50è aniversari del 

CEM, és el resultat d’un t�eball de recerca sobre la 

història de l’entitat que pretén ser també un testimoni 

g�àfic de la seva activitat. S’hi podran t�obar cròniques 

municipals dels anys 60, prog�ames, car,ells, fotog�afies i regist�es orals de testimonis 

que donen a conèixer anècdotes i detalls de la història del club.    
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La Colla Gegantera de Molins de Rei va ser fundada com 

a tal l’any 1985, després d’una gradual evolució del 

model geganter tradicional, amb la finalitat d’esdevenir 

una en�tat social, cultural i associa�va, oberta a to-

thom. Està formada per persones voluntàries, ja que 

s’encarreguen de ges�onar els gegants de la vila amb el 

suport econòmic de l’Ajuntament, propietari de les 

figures. L’en�tat forma part de l’Agrupació de Colles de 

Geganters de Catalunya des de 1985.  

 

 

 

 
 
www.gegantsmolins.cat 

VINYETS I CID, Ricard. Cent : història dels Gegants de Molins 

de Rei. Molins de Rei : Colla Gegantera de Molins de Rei, 2013 

 

La nost�a és una vila de g�an t�adició gegantera. Aquest 

llibre és un homenatge al centenari de la Colla 

Gegantera de Molins de Rei, celebrat el 2013. 

Hi t�obareu les vivències i els fets històrics relacionats amb els seus gegants. També una 

most�a de reconeixement per tots aquells que han t�eballat pels cent anys del Miquel i la 

Montser�at, i per mantenir viu el record i la t�adició.  
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L’any 1973, el cineclub de Molins de Rei va organitzar 

la primera marató de cinema de terror de la península 

ibèrica.  

Després d'una aturada als anys 90, el 2001, un grup 

de gent decideixen recuperar-les amb esperit renovat 

i el compromís de conver�r-ho en un Fes�val amb 

diversos actes més enllà de la pròpia marató. La ma-

rató con�nua sent el referent i l’acte més concorregut 

del Fes�val tot i que diversos actes paral·lels han ajudat també al creixement del Fes�val: 

un Networking amb empreses, realitzadors, productors i directors, un concurs de mi-

crorrelats, una sessió i concurs per a ins�tuts, presentació de llibres, documentals i 

pel·lícules, i la presència de múl�ples convidats internacionals, etc... 

 
www.terrormolins.com 

Recull de relats: Fes�val de Cine de Terror de Molins de Rei 

(2004-2011). Molins de Rei: Fes@val de Cine de Terror, 2011 
 

 

Recopilació dels relats cur,s i microrelats g�anyadors i 

finalistes de les sis primeres edicions del Concurs de 

Microrelats de Ter�or i Gore organitzat pel Festival de Cine 

de Ter�or de Molins de Rei i per la Biblioteca Pau Vila.   

Ja podeu consultar les bases per par,icipar a la propera edició al web del Festival. 



17 

 
 

 

 

Colla castellera fundada l'any 2002, apadrinada pels Caste-

llers de la Vila de Gràcia, Castellers de Cornellà i Xics de Gra-

nollers. 

El color de la seva camisa és el marró argila, fent referència al 

desaparegut Pont de Carles III o "Pont de les quinze arca-

des". 

El nom de matossers prové d'una barreja entre les paraules 
matosers i matussers. Un matusser és una persona sapastre 
o maldestra, per altra banda Molins de Rei an�gament s'ano-

menava vila de Matoses, i els seus habitants eren els matosers. 
 

 
 

 

www.matossers.cat 

ZAMORA JIMÉNEZ, Anna i GARCÍA, Càrol. Jan, puges?: un 

conte de la Colla Castellera Matossers de Molins de Rei. Molins 

de Rei : Colla Castellera Matossers de Molins de Rei, 2014 

 

El Jan, és un nen norJal, com tots i totes els que poden 

estar llegint aquest conte. Un dia, passejant pel seu poble 

va t�obar-se amb una gentada de por. Seg�int el so de les 

g�alles, un castell humà es va forJant fins que un petit enxaneta alça la mà. 

Aquesta ex%eriència fa que el Jan comenci a somiar amb fer castells, però com pot ar�ibar 

a pujar a un castell? Serà tan fàcil com li sembla al Jan? Podrà fer-ho sol? En Jan haurà 

d'aprendre a confiar en ell mateix i sobretot a confiar en els alt�es. 

La història del Jan és un conte ple de reptes i descober,es, però sobretot és un conte sobre 

els valors que podem t�obar en tota colla castellera: esforç, tenacitat, solidaritat i 

confiança.   
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L´any 1994 els membres del Grup del Drac de Molins de 

Rei van construir un cuc com a nova bès�a de foc. El Cuc 

va ser estrenat en la representació de la llegenda de 

Sant Jordi de Molins de Rei de l´any 1995. Des 

d´aleshores no ha deixat de par�cipar cada any en els 

correfocs de la vila i en els d´altres poblacions. El Cuc, un 

cuc del pi d´aspecte terrorífic, és una bes�ola construïda 

en fibra de vidre, alumini i roba i formada per cinc mòduls ar�culats que li donen un mo-

viment realista i aterridor, a la qual cosa també contribueixen els seus ulls vermells que, 

de nit, s´il·luminen.  

 

 

 

 

hGp://cuc.molinsderei.net 

GARNICA LOGROÑO, Tània. El Cuc de Molins de Rei. Molins de 

Rei: Grup del Drac de Molins de Rei, 2013 

 

La llegenda que ara t’ex%licaré és una historia que ha 

passat de g�ans a petits, d’avis a joves… i ara és el moment 

que la coneg�is t� també. 

Has de g�ardar-la ben endins del teu cor, per poder compar,ir-la amb tothom. Escolta bé 

cada paraula a fi de recordar-la! Perquè ara és el teu moment de saber-la per ex%licar-la  

 

Extret de: El Cuc  de Molins de Rei 
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El Camell de Molins de Rei és una bès�a de foc recuperada 

l'any 1981 d'una tradició molinenca de Carnestoltes del se-

gle XIX. El Camell és, sens dubte, una de les peces d'imatge-

ria fes�va més dinamitzadores i representa�ves de Molins 

de Rei.  

 
 
 
 

 
 
 

 
www.amicsdelcamell.com 

RAVENTÓS GALCERAN, Marina i RAVENTÓS GALCERAN, 

Núria. El Camell surt per Carnestoltes. Molins de Rei: Els 

Amics del Camell, 2015 

 

Després de El Camell sur, per Festa Major, vau quedar-

vos amb ganes de més? No patiu, ja teniu aquí el segon 

conte del Camell, dedicat, en aquesta ocasió, al CarAestoltes i que torAarà a fer les 

delícies dels més petits i petites de la casa. 

 

 




