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El 2014, amb mo�u de la Diada de Sant Jordi, 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 les 

guies d’edicions anteriors, 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 alguna obra 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”! 
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La lectura poliédrica 

Este libro, ameno y amable, pre-

senta algunas de las metáforas que 

se han u�lizado para referirse a la 

lectura, una ac�vidad compleja 

que muestra muchas aristas. Con 

una declarada intención ac�vista, 

pretende ayudar a comprender -y 

tal vez a valorar más- esa fascinan-

te ac�vidad que llamamos leer.  

Una lectura es�mulante para 

maestros, padres, bibliotecarios y 

todos aquellos que promocionan 

los libros y la lectura. 
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La lectura polièdrica 

Jesús Ballaz y Francisco Rincón 

Variopinta, 2015 



Jesús Ballaz és historiador.  

Va treballar durant molts anys com a edi-
tor de llibres per a infants i joves. És au-
tor de més de trenta obres per aquest 
públic. És un crí�c reconegut y un àvid 
lector que organitza grups de lectura y 
par�cipa en ells. 

Els col·leccionistes de gats 

A Els Tres Asos se'ls ha girat feina: 

fa dies que a Molinars desaparei-

xen gats de raça. Primer va ser un 

gat d'Angora, desprès una gata de 

Bengala, i per si no fos poca cosa, a 

la bo�ga d'An�guitats els roben 

escultures de gats de porcellana i 

or. Vols ajudar a Els tres Asos a re-

soldre aquestes misterioses desa-

paricions?  
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Els col�leccionistes de gats 

Jesús Ballaz 

Variopinta, 2015 



Sangre impura 

El asesino Professional Juan Lynch 

abandona bruscamente a su fami-

lia tres el terrible incidente que ha 

puesto en peligro al más joven de 

sus miembros. Contrariamente a lo 

previsible, los hechos no están re-

lacionados con su oficio, sino con 

la confusa circunstancia de que, al 

parecer, se está transformando en 

un vampiro. 

Joan Guitart ha publicat 

diverses novel·les juvenils, 
una novel·la policíaca y la 
inclassificable El fenómeno 

Sigma. És realitzador i guio-
nista de TV. 
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Sangre impura 

Joan Guitart y Pascual Blasco 

Círculo Rojo, 2015 



Xavi Ballester és llicenciat en 

Filologia Hispànica. Des de ben 
jove escriu poesia. Amb Porexpan 
i polaroids va guanyar el Xè Premi 
7lletres.  
Va dirigir durant tres temporades 
el programa de literatura Lletra-
ferits a Ràdio Molins de Rei.  

Porexpan i polaroids 

La por a la soledat du els personat-

ges d’aquestes set històries a situa-

cions diverses: un pare de família 

fart d’anar al zoo que descobrirà el 

veritable amor secret de la seva es-

posa, un amant que espera en una 

habitació d’hotel mentre el presi-

dent Obama anuncia la mort d’en 

Bin Laden, la soledat d’una víc�ma 

de violació, un marit que no sap 

com dir a la seva dona que es mor o 

un fill que descobreix la vida plena i 

generosa que s’amagava darrere la 

cadira de rodes de son pare just el 

dia que l’enterra.  

Porexpan i polaroids 

Xavi Ballester 

Pagès, 2016 
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Hormonautas 

Desde la lente del microscopio con que 

observa la realidad, Paz Monserrat Re-

villo ha escogido las hormonas como el 

hilo conductor para enfilar todos sus 

relatos, convir�endo lo que podría ser 

un tratado de endocrinología en un 

collar de cuentos luminosos. Teniendo 

como fondo la fascinante función que 

cumplen estas sustancias químicas en 

el organismo actúan como palomas 

mensajeras, o mejor dicho como peces 

que nadan bajo la piel, Paz nos acerca 

a la experiencia humana desde detalla-

das descripciones de las reacciones 

que experimentan sus protagonistas. 
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Paz Monserrat és biòloga i professora 

de secundària.  

Com a autora de ficció, ha estat guardona-

da en diversos premis literaris nacionals i 

internacionals de relats breus. Alguns dels 

seus relats han estat publicats en antolo-

gies i en blogs d’àmbit literari. 

Hormonautas 

Paz Monserrat Revillo 

Nazarí, 2015 



9 

José Antonio Agudo Arriaza com-

pagina la seva ac�vitat literària amb la se-

va labor professional com a consultor de 

sistemes d’informació. 

Les seves novel·les s’emmarquen dins el 

gènere d’intriga, i en elles aflora la seva 

passió pels secrets de la psique humana i 

les històries rocambolesques. 

Luciérnagas en el purgatorio 

Cuando León leyó en el horóscopo: 

“Hoy es tu día de suerte. Todo lo que 

te suceda a par�r de ahora te trans-

formará radicalmente”, mientras 

aguardaba taciturno la llegada del 

próximo tren, no podía imaginar que 

sus metódicos planes de suicidio se 

iban a ver frustrados in extremis, y 

que la súbita puesta en escena de 

aquel enigmá�co viajero del �empo 

en la solitaria estación de metro, iba 

a convulsionar su terca visión nihilis-

ta, arrastrándolo fuera de la caverna 

hacia un universo de luz, suntuoso y 

cosmopolita. 

Luciérnagas en el purgatorio 

José Antonio Agudo Arriaza 

Entrelíneas, 2016 

 



La herencia 

Barcelona, año 2034. Álex Mon-

talvo es un joven asesor financie-

ro con un futuro prometedor en 

una de las en�dades bancarias 

más importantes en Europa. Su 

vida cambiará al recibir una curio-

sa herencia de su To al que prác�-

camente no conocía. Deberá con-

tactar con diferentes personas 

por varios países para unir los 

puntos que le llevarán a descubrir 

una historia familiar hasta enton-

ces desconocida para él.  

Josep Botella, dedicat al negoci 

del turisme des de molt jove, ha 

conver�t el món dels viatges en la 

seva passió. Ha col·laborat en es-

pais radiofònics i ha escrit ar�cles 

en publicacions sobre viatges. La 

herència és la seva primera no-

vel·la.  
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La herència: las tormentas de agosto 

Josep Botella 

Nazarí, 2015 



Estel Solé és poeta, drama-

turga i actriu.  

Animals de companyia és la 
seva primera obra com a au-
tora teatral. Properament 
publicarà la novel·la Si no puc 

volar. 

Animals de companyia 

Una colla d’amics es reuneix per 

celebrar un sopar de benvinguda el 

dia que la Beth torna a casa des-

prés d'haver estat ingressada per 

un trastorn psiquiàtric durant dos 

mesos. Però la festa sorpresa es 

complica quan un dels amics con-

fessa un secret inesperat i acaben 

sor�nt els draps bruts de tots els 

personatges. 

Animals de companyia 

Estel Solé 

Comanegra, 2016 
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Ancoratge 

“Ancoratge parla sobretot, dels 

llocs i les persones que es�mo. Par-

la de casa meva i del pis on vaig 

escriure a París. D'una Alaska que 

no he conegut mai, però que em 

sento meva. Hi ha les meves can-

çons, històries que he manllevat 

dels amics, els carrers que he tre-

pitjat i alguns moments viscuts en 

companyia. Com en un quilt. Un 

llibre també pot ser un àlbum de 

fotos, un recorregut vital per tot 

allò que m'ha passat els darrers 

anys.”  

Míriam Cano és llicenciada en 

humanitats, especialista en ges�ó 

cultural i poeta. Col·labora habitual-

ment en diferents mitjans centrats, 

sobretot en el cinema i en la música 

de cinema.  
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Ancoratge 

Míriam Cano 

Terrícola, 2016 



El mal del viajero 

“Soy Romà, un joven policía con 

dificultad para desconectar de su 

profesión. He viajado por Centroa-

mérica y Estados Unidos sin más 

brújula que las ocurrencias de al-

gunos de los compañeros de mo-

chila. He vivido en paraísos remo-

tos, en playas con Eva y de cielos 

infinitos. He sen�do la afilada son-

risa de mafiosos y la mano tendida 

de ángeles anónimos.”  

Romà Vidal és funcionari públic. Ha par�-

cipat en diversos opera�us policials a Costa 

Rica i EEUU. 

Apassionat dels viatges, ha fusionat la seva 

passió per viatjar amb la literatura, narrant 

les pròpies experiències viscudes arreu del 

món.  
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El mal del viajero 

Romà Vidal 

[L’autor], 2016 



Mirant el cel 

En Berenguer descobreix la mete-

orologia d'una manera diver�da. 

En Berenguer viu en un poble de 

muntanya amb la seva família. És 

un nen molt curiós i un enamorat 

de la natura, dels animals... i dels 

fenòmens meteorològics! Li en-

canta mirar el cel amb el seu avi i 

descobrir els fenòmens que ens 

porten cadascuna de les quatre 

estacions. 

Acompanya'l i veuràs què passa al 

cel al llarg dels 12 mesos de l'any. 

Mònica Usart és llicenciada en Física i 

màster en Meteorologia. Ja de pe�ta l'a-

passionava mirar el cel i sabia que algun 

dia arribaria a ser astronauta o meteorò-

loga. Ha treballat a TV3 i a Barcelona TV. 

Actualment és dona del temps de Rac1, 

Rac105 i 8tv. 
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Mirant el cel 

Mònica Usart 

La Galera, 2015 



Albert Galera és escriptor, confe-

renciant i analista cinematogràfic. 
També ha treballat per a diverses dis-
tribuïdores de cinema.  
Col·labora ac�vament amb el Fes�val 
de Cine de Terror de Molins de Rei. 

Cine fantástico y de terror español 

Más de cuarenta autores examinan 

cerca de cuatrocientos Ttulos re-

presenta�vos de nuestro cine fan-

tás�co y de terror de manera indi-

vidual, ubicando cada obra en su 

contexto histórico y pronunciándo-

se sobre su valor arTs�co. Este vo-

lumen inicial abarca desde 1912 a 

1983, fecha de irrupción de la co-

nocida como “Ley Miró”. 

Cine fantástico y de terror español: 

de los orígenes a la edad de oro 

(1912– 1983) 

Diversos autors 

T&B, 2015 
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Nacht und nebel 

Libro coral que pretende analizar los 

vínculos entre el documento y la é�ca, 

en el caso concreto de la fotograWa 

como tes�monio del crimen. El campo 

de Mauthausen (1938-1945) y las gue-

rras contemporáneas, ejemplificadas 

con la Guerra de Irak (2003-2010), son 

los marcos escogidos para este objeto 

de análisis. Hay un conflicto existente 

entre la persona que dispone de una 

cámara fotográfica y el compromiso 

é�co de tes�moniar y denunciar los 

crímenes de guerra para que los res-

ponsables puedan ser juzgados.  

Francesc Prieto és historiador, 

fotògraf i membre del "Memorial 

Democrà�c dels treballadors i tre-

balladores de SEAT" com a respon-

sable d'estudis i projectes.  
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Nacht und Nebel: fotografia y  

testimonio 

Diversos autors 

Nous Horitzons, 2015 



Miquel Pahissa i Castells és 

l’autor  d’aquest llibre, que repassa la 

trajectòria de la Festa dels Miquels, 

que se celebra cada dia de Sant Mi-

quel des del 1979.  

Festa dels Miquels 

Una de les tradicions més nostra-

des de Molins de Rei, la Festa dels 

Miquels, ja té el seu llibre. Miquel 

Pahissa ha recollit la història d’a-

questa festa, que des de 1979 s’ha 

dedicat a premiar al ‘Miquel de 

l’any’, a través d’un seguit de foto-

grafies i la reproducció dels pre-

gons dels diferents premiats.  

Estret de:  www.viumolinsderei.com 

Festa dels Miquels de Molins de Rei 

Miquel Pahissa i Castells 

[Els Miquels de Molins de Rei], 2015 
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El Canal de la Infanta 

Aquesta publicació vol posar en va-

lor el Canal de la Infanta (1819) com 

a tes�moni privilegiat de la història 

del marge esquerre de la vall baixa 

del Llobregat. Es tracta d’una obra 

col·lec�va que aporta dades i mo�us 

d’interès per fer una reflexió inter-

disciplinar sobre la significació actu-

al d’aquesta estructura hidràulica.  

El Centre d’Estudis Comarcals del 

Baix Llobregat ha col·laborat en l’e-

dició d’aquesta obra i alguns capí-

tols han estat confeccionats per au-

tors i autores membres de la en�tat.  

Gemma Tribó és llicenciada en Filoso-

fia i Lletres, doctora en Història Contem-

porània. Autora de diversos llibres i altres 

publicacions, és membre del Centre d’Es-

tudis Comarcals del Baix Llobregat, on 

col·labora molt ac�vament. 
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El Canal de la Infanta: la recuperació 

d’un patrimoni 

Diversos autors 

L’Avenç, 2015 



Viu Molins de Rei és un mitjà local de 

comunicació digital impulsat en 2010, per un 

grup de periodistes amb experiència a diver-

sos mitjans locals de Molins de Rei i a grans 

mitjans de comunicació com la Cadena SER, La 

Xarxa o Televisa. 

Anuari Viu Molins de Rei 2015 

“Per segon any consecu�u, el diari 

digital de Molins de Rei edita un 

llibre/revista en paper que serveix 

per resumir el més important de 

l’any. En paper, sense enllaços ni 

vídeos, però amb més profunditat, 

pausa i amb visió panoràmica, inci-

dint en la nostra visió pròpia: inde-

pendència, rigor i esperit crí�c.” 

Anuari Viu Molins de Rei 2015 

Diversos autors 

Viu Molins de Rei, 2016 
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