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El 2014, per celebrar la Diada de Sant Jordi, la Biblioteca Pau 

Vila va començar a editar la guia literària Escriptors Km0, amb 

l'objectiu de recollir, promoure i difondre la riquesa literària i 

creativa de Molins de Rei. 

Escriptors Km0 pretén ser una eina indispensable per identificar 

i ressenyar els escriptors locals i les seves darreres obres 

literàries. És en aquest sentit que fem servir el terme Km0, que 

defineix els productes de proximitat, per aplicar-ho a la 

producció literària. Creiem que és important enriquir-nos amb 

la literatura, ja sigui universal, nacional o local, però no podem 

obviar que som un dels principals responsables de recollir, 

preservar i promocionar la literatura local i els nostres 

escriptors. Un any més, en aquesta guia us suggerim una mostra 

representativa i de gran qualitat literària, que abraça diversos 

gèneres, estils i formats. 

 

Tot i que hem intentat ser exhaustius, probablement no hi són 

tots.  És per això que us encoratgem a que si trobeu a faltar 

alguna obra o ens voleu informar de properes novetats, us 

poseu en contacte amb nosaltres.   

Aprofitem per recordar-vos que si voleu consultar les anteriors 

edicions d’Escriptors Km0, les podeu consultar en format digital 

al blog de la biblioteca: bibliotecapauvila.blogspot.com.  

 

Per Sant Jordi ja sabeu, compreu, regaleu i, sobretot, llegiu 

“Escriptors Km0”! 

   

Biblioteca Pau Vila 

Abril 2017 
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Si no puc volar 
Estel Solé 

Si no puc volar és una novel·la 
sincera i divertida que retrata les 
misèries d'una dona neuròtica, 
insatisfeta i descarada que lluita 
per encaixar en la Barcelona ac-
tual. Escrita per una autora amb 
personalitat i caràcter que des-
punta en el món cultural català. 

L'Ànnia té gairebé quaranta anys, 

és periodista, però treballa passe-
jant els gossos d'un grup de veïnes 

pijes. S'està engreixant a marxes 
forçades i continua portant cal-

ces amb dibuixets com quan era 
adolescent. 
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Rosa dels Vents, 2016 

La jove dramaturga, poeta i actriu Estel Solé irromp en el pano-
rama literari amb una novel·la fresca i punyent. La seva força i 
destresa al servei d'un argument original i d'uns personatges tan 
humans i complexos com reconeixibles. 

La seva vida és un desgavell. Després de divorciar-se a causa dels 
seus problemes d'infertilitat, s'instal·la a casa del seu avi; l'únic home 

amb qui realment pot conviure. En una de les caixes del trasllat des-
cobreix un secret molt ben guardat: la mentida més gran que el seu 

exmarit li ha amagat fins ara. 

El retrobament amb el seu millor amic Max, que ha tornat de Londres 
per passar uns dies, capgira del tot la seva existència. 
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Gilhèm:  

arrels transplantades 
Jordi Anducas 

Guilhèm: arrels trasplantades és la 
primera novel·la del molinenc 
Jordi Anducas. Explica les migra-
cions d’occitans a la Catalunya 
del segle XVII i la societat de l’è-
poca. 

Gilhèm és una dels milers i milers 

d’històries personals dels emi-
grants que des d’Occitània van 

venir cap a Catalunya durant bo-
na part de l’edat moderna, fugint 

de les penúries econòmiques i de 
les lluites civils i religioses. 

Posant-nos en la pell d’uns perso-

natges reals, els germans March i 

que, al bell mig del País d’Oc, coneixerem les vicissituds per les quals 
van haver de passar tota aquella munió de gent. 

 

Ghilhèm havia estat pensada com un conte per als fils del Jordi 
Anducas, per explicar-los quin era l’origen de la seva família. 
La dilatació en el temps va obligar a documentar la història i a 
modificar-ne l’estil. 

Círculo Rojo, 2016 



Tractar la memòria a 

l’aula a través del ci-

nema  
Ramon Breu i Panyella 

El 7è volum de la col·lecció Eines 

de memòria, publicada pel Me-
morial Democràtic, està adreçat 
a la comunitat educativa. 

Aquesta obra gira al voltant del 

cinema i ofereix quinze propostes 
didàctiques sobre pel·lícules i do-

cumentals per ser treballades a 
l’aula, ordenades cronològica-

ment, des de l’any 1931 
(proclamació de la II República) i 

fins el 1980 (primeres eleccions 
democràtiques del Govern de 

Catalunya després de la guerra 
civil). 
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Memorial Democràtic, 2015 

Gemma Tribó hi dedica un capítol a tractar els valors educatius 
de l’estudi de la memòria, fent especial èmfasi en la necessitat 
de la memòria i en aquells aspectes que la memòria històrica 
educa. 

Entre d’altres, podem trobar els següent títols: La lengua de las mari-

posas, Catalunya màrtir, El laberinto del fauno, Los girasoles ciegos,  La 

voz dormida, El comboi dels 927, Memòria de les Corts. Veus d’una 

presó franquista, Pa negre, Salvador o Avi, et trauré d’aquí. 



Las mutaciones protagonizaron la 
última edición del Festival de Cine 
de Terror de Molins de Rei y fueron 
el tema en torno al cual gira su 
primer libro oficial.  

Tras haber proclamado “larga vi-
da a la Nueva Carne” en Video-

drome (1983), David Cronenberg 
decidió que había llegado la hora 

de adaptar un relato corto de Ge-
orge Langelaan para culminar su 

película mutante por excelencia: 
'La mosca' (The Fly). El trigésimo 

aniversario de La mosca en 2016 
nos proporciona la excusa para 
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Puede ser contagioso:  

las mutaciones en el  

cine de género 
[Diversos autors] 

explorar algunas de las mutaciones más significativas del género de 
terror a la largo de su historia. En este volumen, el lector viajará por el 

tiempo de la mano de científicos locos, excéntricos profesores, tipos de 
dudosa moralidad, bichos y monstruos de diversa índole, desafortuna-

dos conejillos de indias, dementes de grado superior y diversos insensa-
tos jugando a ser dioses, que de una forma u otra han participado de 

las mutaciones más increíbles jamás contadas. 

Coordinado por Albert Galera, director artístico del Festival, este 
libro es el resultado de un análisis colectivo firmado por un total 
de 12 autores especializados y con prólogo del prestigioso Je-
sús Palacios. 

Hermenaute, 2016 
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Tot el que necessites saber del temps 
amb la meteoròloga de Catalunya.  
 

Amb llenguatge planer i una mica 
d'humor, Mònica Usart ens ensenya 

que qualsevol pot conèixer els secrets 
i curiositats de la meteorologia amb 

un manual que també ens servirà per 
quedar com uns autèntics experts. 

Mirant els núvols 
Mónica Usart i Roser Calafell 

Torna en Berenguer, protagonista 
de Mirant el cel. 

Aquest cop ho fa per explicar-nos 

què són els núvols. Com es for-
men, quants n'hi ha, quins efectes 

òptics produeixen? Aquestes pre-
guntes i moltes més per als petits 

curiosos (i els no tan petits). 
La Galera, 2016 

Un nou conte i un nou llibre de Mònica Usart per descobrir els 
secrets del cel. 

Només seran quatre gotes 
Mónica Usart 

Bridge, 2017 
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Un retrat de la família Vallès fet des d’una minuciós treball de 
recerca, de documentació i de contextualització històrica. 

D’Osseja a Molins de Rei 
Miquel Vallès Garreta 

Llibre sobre la història de la famí-
lia de Miquel Vallès amb anècdo-
tes mai narrades sobre la Guerra 
Civil i l’Exili a la nostra vila. 

Aquest relat ens duu a fer un in-

tens viatge en el temps, a cap-
bussar-nos en olors, records... com 

un àlbum fotogràfic d’antigues 
imatges recuperades que en llegir

-les reviscolen i apareixen de nou 
nítidament. Ens fa entrar en un 

món proper on els detalls més pe-
tits donen el sentit i la grandesa a  

la vida, situant, alhora, els fets quotidians en el seu context històric 
concret.  

 

L’autor, 2016 



Catàleg de gegants cen-

tenaris de Catalunya 
[Diversos autors] 

Documentats ja a les festes cata-
lanes del segle XV, els gegants 
han viscut una expansió conside-
rable des del darrer terç del s. XX. 

Al seu voltant ha sorgit un impor-

tant moviment associatiu que 
contribueix a la seva preservació, 

difusió i presència en els esdeveni-
ments festius d’arreu del país. 

Aquest llibre recull els gegants de 
més de 100 anys, una antiguitat 

que els confereix per si sola un 
caràcter patrimonial. El  llibre ha 

estat coordinat per Lluis Ardèvol i 
Julià, amb la participació de Car-
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Generalitat de Catalunya, 2016 

El molinenc Oriol Ibàñez i Roig ha format part de l’equip de re-
dacció d’aquest obra, on podem trobar informació sobre el Mi-
quel i la Montserrat. 

les Freixes i Codina, Jan Grau i Martí, Oriol Ibàñez i Roig, Jordi Miralles i 
Jonch, Gerard Picó i Viñas, Gerard Pouget Navarro, Joan Pozo i Mar-

cet i Albert Rumbo i Soler. 
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Cuando ganar es 

perder 
Alberto Martínez y Óscar Del Estal 

Cuando ganar es perder es una 
critica a la victoria como fin prin-
cipal... Y un manual de consulta 
para que todas aquellas personas 
que componen este maravilloso 
deporte reflexionen sobre sus 
conductas y tengan herramientas 
para hacerlo mas formativo. 

Fomentar la competitividad des-

de pequeños es coherente con el 
modo de vida actual, pero se ale-

ja de la verdadera finalidad del 
deporte de base. Movidos por el 

ego personal de padres y entre-
nadores, y con el cobijo del siste- 

Círculo Rojo, 2016 

Alberto Martínez és periodista i directiu del Molins de Rei CF. 

ma, los niños y las niñas crecen en un ambiente fuertemente competi-
tivo, donde se premia a los más preparados y se castiga a los débiles, 

mientras que los valores se convierten en una piel postiza.  

No se apuren si no están de acuerdo con lo que leerán. El fútbol no es 
una cuestión de vida o muerte. Pero sí es una oportunidad para for-

mar a mejores personas y a mejores deportistas. 



Els Dracs: una histò-

ria de Pop/Rock 
[Diversos autors] 

La història del grup dels 60 “Els 
Dracs” en un llibre.  

L’homenatge pels 50 anys del pri-

mer disc dels Dracs, grup pioner 
per cantar als anys 60 cançons 

pop/rock en català, es va tancar 
amb el llibre Els Dracs, una història 

de pop/rock. 

Aquesta obra és una síntesi de 
l’exposició que es va poder visitar 

durant la passada Festa Major 
dedicada a aquest grup pioner 

del pop/rock català. 
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Ajuntament de Molins de Rei, 2016 

Un llibre amb les vivències dels Dracs i imatges dels actes d’ho-
menatge i l’exposició de 2016. 

El disseny del llibre ha anat a càrrec del Toni Moreno, també comissari 
de l’exposició. Les portades de tots els discos que va publicar el grup 

serveixen d’eix per explicar el seu recorregut musical i les vivències 
personals dels seus components. 



Un llibre s’adreça als professionals 
de l’educació, especialment a 
aquells que es dediquen a l’a-
companyament socioeducatiu en 
el creixement d’infants en situació 
de vulnerabilitat social.  

Aquesta obra ofereix eines i estra-

tègies per treballar amb nenes i 
nens escolaritzats a l’etapa edu-

cativa de primària. Tots aquests 
recursos pretenen contribuir a la 

millora de les seves competències 
acadèmiques, a superar l’etapa 

educativa obligatòria amb èxit i a  
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Guia pedagógica del 

Programa de Refuerzo 

Educativo 
[Diversos autors] 

reduir el seu risc d’exclusió social i laboral. 

Eva Palasí, coautora d’aquesta obra, té una àmplia i dilatada 
experiència acadèmica i professional en l’àmbit socioeducatiu. 

Graó, 2016 



Anuari Viu Molins 

de Rei 2016 
[Diversos autors] 

Com ja és tradició, Viu Molins de 

Rei ha presentat una nova edició 
del seu Anuari, que analitza en 
profunditat les principals informa-
cions publicades per aquest mitjà 
digital en 2016.  

Viu Molins de Rei és un mitjà local 

de comunicació digital impulsat 
en 2010, per un grup de periodis-

tes amb experiència a diversos 
mitjans locals de Molins de Rei i a 

grans mitjans de comunicació 
com la Cadena SER o La Van-

guardia. 
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Viu Molins de Rei, 2016 

Des de 2014, el mitjà digital Viu Molins de Rei publica en paper 
un anuari amb els principals fets viscuts a la vila. 

Aquest volum, editat en format revista amb el títol Recordant el pas-

sat, construint el futur, recull les notícies de tot l’any redactades amb 

una visió reposada i distanciada del dia a dia de l’actualitat.  
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