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

Vila va començar a editar la primera 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 creació literària 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 
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La casa de la  

encina, 
María Jesús Fuentes 

María narra su vida a través de 
una encina que durante genera-
ciones ha sido símbolo y testigo 
de la historia familiar.  

En una extraña transmutación, el 

árbol absorbe los recuerdos, de-

seos y pasiones de esta mujer re-

belde, fuerte y consecuente con 

sus extravagantes decisiones, que 

se llevará a la tumba un asunto 

pendiente y un gran secreto. 

Setenta años después, Isabel, a 

punto de cumplir cuarenta años, 

con una hija adolescente y 
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Onyx, 2017 

problemática, y un marido obsesionado con su trabajo, comienza a 

analizar el sentido de una existencia vacía.  

El destino acercará a estas dos mujeres antagónicas y lejanas en el 

tiempo a través de un tejido de historias entrecruzadas en las que la 

fuerza femenina marcará las luces y sombras de dos familias unidas 

por un misterio sin resolver. 

María Jesús Fuentes ha estat durant molts anys mestra de l’Esco-
la Sant Miquel. Al llarg de la seva literària ha estat guanyadora 
de diversos premis. La casa de la encina és la seva darrera no-
vel·la.  
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El día que el océano 

te mire a los ojos 
Dulcinea (Paola Calasanz) 

Aurora es artista, libre, impulsiva, 
tiene un precioso estudio de pin-
tura repleto de velas frente al 
océano en un pueblo pequeño 
del sur de California. Adora las 
piedras naturales, andar descal-
za, los gatos y contemplar el cielo 
de noche. 

Todo da un vuelco cuando des-

cubre que le quedan pocos 

meses de vida y por si fuera poco, 

la infidelidad de su chico, Mark. 

Todo parece llegar a su fin. Pero 

la llegada al pueblo del nuevo 

guarda fauna marino pondrá  

patas arriba el mundo de Aurora, su enfermedad, su relación con 

Mark, sus creencias sobre el amor, los valores de la vida y todas las 

cosas que siempre ha temido. 

 

Círculo Rojo, 2016 

Dulcinea és directora d’art youtuber e instagrammer. El día que 

el océano te mire a los ojos és la continuació de El día que 

sueñes con flores salvajes. 
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Cremen cels 
Míriam Cano, Martí Sales i Antònia 

Vicens 

Tres escriptors reunits una setma-
na a una casa rural al Delta de 
l’Ebre, sota els efectes d’una ona-
da de calor, ressegueixen els ar-
rossars en bicicleta, busquen refu-
gi al mirador del riu o es tanquen 
a teclejar a l’habitació amb músi-
ca clàssica de fons per oferir-nos 
tres històries. 

Una escriptora s’obsessiona amb 

un batalló de brigadistes franco-

belgues, mal equipats i amb es-

cassa formació militar, que han 

de creuar l’Ebre en una missió 

condemnada al fracàs.  

LaBreu, 2017 

Una carta a l’oncle aventurer perquè recuperi la memòria. Una oda 

a la quimera del naturalista amateur i inventor que desafia els siste-

mes.  

Na Conxa està malalta i els metges no saben si se’n sortirà. El temps 

és llim que se li desfà a les mans.  

Míriam Cano és periodista i escriptora. Ha publicat dos poema-
ris: Buntsandstein i Ancoratge. Col·labora en diversos mitjans cul-
turals catalans, i centra el seu interès en la música, la literatura i 
el cinema. 
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Versos entre  

primaveres 
Quim V.B. 

“El que llegireu no són simples 

paraules menys o més ben escri-

tes, amb alguna rima tímida per 

aquí i alguna estrofa irracional per 

allà. 

Hi haurà qui entengui i s'identifiqui 

amb algunes metàfores, hi haurà 

qui no comprengui ni el títol, però 

el que vull donar-vos és un tast del 

meu punt de vista sobre el món. 

Els que us decidiu de llegir aquest 

llibre us demano que no el llegiu 

pensant que és poesia, de la poe-

sia ja se n'encarreguen els poetes. 

Penseu que és un diari personal 

escrit en vers, fotografiat i il·lustrat. Potser d'aquí uns anys podré es-
criure algun llibre com a poeta.” 

 

Quim V.B. 

 

Text extret de: https://versos-entre-primaveres.webnode.cat 

Blurb, 2017 

Quim V.B. és un jove nascut al 2003. Viu a Molins de Rei i estudia 
3r d'ESO a l'institut públic Bernat el Ferrer. Va començar a escriu-
re de debò fa dues primaveres. Sense cap mena de triatge, ha 
publicat tots els versos que va escriure durant un any.  
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Avui per tu,  

demà per mi 
Gemma Tribó 

Aquest llibre de lectura fàcil, sub-

titulat El pacte a la recíproca de 
dues famílies durant la Guerra Ci-
vil (1936-1939), narra una història 
basada en fets reals i protagonit-
zada per dos soldats de bàndols 
oposats: el Miquel i el Joaquim. 

A l'hospital de campanya organit-

zat a la seva masia, la mare d'en 

Miquel va conèixer un soldat fran-

quista ferit: en Joaquim Vidal, de 

Salou. Durant aquests mesos ella 

el va protegir i el va ajudar a cu-

rar-se. En Joaquim Vidal estava 

molt agraït. Els pares d'en Miquel 

La mar de fàcil, 2017 

van pensar que podrien fer un pacte per ajudar-se mútuament si fos 

necessari. 

Gemma Tribó ha estat professora de la Universitat de Barcelona 
durant tota la seva trajectòria professional. És llicenciada en his-
tòria. Autora de diversos llibres i altres publicacions,  s'estrena 
amb una obra de ficció. 
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Molins de Rei  

desaparegut 
Marta Gelabert Amat 

Aquest llibre ens reporta la vila de 
Molins de Rei antiga amb una se-
lecció d’imatges d’alta qualitat i 
textos elaborats per Marta Gela-
bert Amat.  

Un recull gràfic d’indrets, racons i 

tradicions de la vila, oblidats per 

molts, mai coneguts per altres,  

que reneixen de la història col·lectiva per transportar-nos-hi i refermar

-nos en la nostra identitat amb orgull i projecció. Tota una invitació a 

fer un viatge al passat, tampoc no gaire llunyà, d’un Molins de Rei 

desaparegut abans de la transformació urbana, que captivarà tots 

els apassionats de la vila, grans, joves i petits, d’aquí i d’allà. 

Efadós, 2017 

La historiadora molinenca Marta Gelabert és llicenciada en Hu-
manitats per la UPF en l’especialitat d’Història. Actualment és 
tècnica de gestió a la UPC. 
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Jean Pierre Melville   
Albert Galera 

Rosetta, 2017 

Albert Galera és autor d’una extensa bibliografia sobre cinema. 
La seva trajectòria professional està lligada a diverses distribuï-
dores cinematogràfiques. Actualment és director artístic del Fes-
tival de Cine de Terror de Molins de Rei.  

T&B, 2017 

Jean-Pierre Melville (1917-1973) ha 
sido uno de los cineastas más influ-
yentes del cine moderno. 

En el año de su nacimiento, Albert Ga-

lera nos ofrece una monografía para 

viajar a través del fascinante universo 

melvilliano y explorar las enigmáticas 

sombras y silencios que condensan su 

cine excepcional. 

Howard Hawks 
Albert Galera 

Director de gran versatilidad, Howard 
Hawks ha sabido abarcar todos los géne-
ros manteniendo su estilo y personalidad.  

Este volumen pretende rendir homenaje 

al hombre y a su cine, explorando su for-

ma de adentrarse en cada género y 

ejemplificando las numerosas correspon-

dencias que le confieren el sello de inne-

gable autor en toda regla.  
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Michael Haneke: la 

estètica del dolor 
[Diversos autors] 

En realidad, los límites del horror 
no existen.  

Es necesario superar los tabúes 

que nos impiden salir de la banali-

dad más absurda, como la que 

dice que para que una película 

deba considerarse de terror, de-

be asustar artificialmente e im-

pregnar la pantalla de sangre. Y 

ahí es donde cineastas como Mi-

chael Haneke consiguen transmi-

tir un impacto espeluznante y pro-

voca el despertar de nuestros 

miedos más profundos. Su acer-

camiento a la realidad sirviéndo-

se de una frialdad estremecedora y dolorosa, convierten su cine en 

uno de los grandes representantes del horror en imágenes. 

Hermenaute, 2017 

Michael Haneke. La estética del dolor és el segon llibre oficial 
del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei. 
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Epistolari Sebastià 

Juan Arbó — Joan  

Sales (1966-1982) 
Josep Miquel Ramis 

La relació epistolar entre Joan Sa-
les i Sebastià Juan Arbó permet 
descobrir al lector, a partir de 111 
documents originals i inèdits, dues 
personalitats intel·lectuals comple-
xes, temperamentals i apassiona-
des.  

L'intercanvi entre els dos escriptors 

va ser intens, controvertit i molt ric 

sobretot en opinions i consideraci-

ons generals sobre l'escriptura. S'hi 

posa de manifest una relació que 

abraça l'àmbit personal i especial-

ment el professional quant al se-

guiment i control de l'obra literària 

Abadia de Montserrat, 2018 

i a l'exposició i defensa d'uns determinats criteris que afecten el mo-

del de llengua literària. L'edició d'aquest epistolari significa una apor-

tació original i inèdita, que amplia el coneixement sobre les relacions 

entre editors i escriptors durant el règim franquista, alhora que reforça 

la figura irrepetible de Joan Sales com a editor i ajuda a recuperar i 

situar degudament Sebastià Juan Arbó, un dels novel·listes més im-

portants de la narrativa catalana del segle XX. 

Llicenciat en Traducció i Interpretació, i doctor per la UPF, Josep 
Miquel Ramis ha treballat en traducció i correcció de textos i en 
l’ensenyament secundari. A la UPF també ha estat becari FPU del 
Ministerio de Ciencia e Innovación i professor associat.  
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La visita i altres  

narracions 
[Diversos autors] 

La visita i altres narracions recull 
els textos guanyadors del 22è 
Concurs de Narrativa Literària 
Mercè Rodoreda. 

Aquest llibre reuneix l’obra de la 

guanyadora, Susagna Tubau (La 

visita), i de les escriptores que van 

aconseguir el segon i el tercer 

premi, Rosa Pons 

(L’argumentador) i Montserrat 

Alay (Cants de foc i anhel).  

Els lectors també hi trobaran pu-

blicades les narracions que van 

quedar finalistes del certament. 

 

Abadia de Montserrat, 2017 

El Concurs de Narrativa Literària Mercè Rodoreda de Molins de 
Rei és un certamen de narrativa breu que va néixer l’any 1983, 
creat per un Grup de Dones amb l’objectiu d’impulsar la partici-
pació de les dones en el món literari.  



Viu Molins de Rei, 2017 

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 2017.  

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. 

Anuari Viu Molins 

de Rei 2017 
[Diversos autors] 

Aquest volum, editat en format revista amb el títol Nou govern, anti-

gues reivindicacions, 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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Des de 2014, el mitjà digital Viu Molins de Rei publica en paper 
un anuari amb els principals fets viscuts a la vila. 
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Mirant l’univers 
Mónica Usart i Roser Calafell 

En Berenguer es passa el dia mi-
rant el cel.  

Gaudeix de la natura, dels núvols i 

dels fenòmens meteorològics. En 

aquesta ocasió, i en companyia 

de la seva cosina i les seves ami-

gues, anirà més enllà: faran nit al  

centre astronòmic per descobrir els secrets que amaga l'Univers!  

Un llibre recomanat per a infants a partir de 4 anys. 

La Galera, 2018 

Mònica Usart tanca la trilogia de contes sobre meteorologia 
amb Mirant l’univers. El llibre descobreix als més petits els 
fenòmens relacionats amb l’astronomia 
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