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HIVERN 
 
TARDES: 
De dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 h. 
 
MATINS: 
Dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h. 
 
ESTIU 
 
TARDES: 
De dilluns a dijous de 15.30 a 20.30 h. 
 
MATINS: 
Dimecres i divendres de 10 a 13.30 h. 

HORARI 

GUIA DE 
LECTURA 

Blanca 
Busquets 



De blanca Busquets... 
Va néixer a Barcelona el 1961. 

De petita, va viure a Pamplona on va anar a una 

escola francesa, és per això que va aprendre a 

llegir i parlar el francès abans que el castellà. L’any 

72 va tornar a Catalunya. Paral·lelament als estu-

dis de l’escola, va completar la seva formació amb 

la dansa clàssica va ballar fins als vinti- cinc anys, i 

va estudiar música , solfeig, piano i harmonia. A 

més, va formar part de diversos cors i va tocar 

durant deu anys a l’orquestra Joventut Percussio-

nista de Catalunya. També va fer incursions en el món del teatre. Malgrat totes 

aquetes aficions artístiques, el que realment ha omplert la vida de la Blanca ha es-

tat l’escriptura. Als nou anys, va dir que volia ser escriptora i, als dotze, va escriure el 

seu primer conte i va guanyar el seu primer premi per a adults amb una narració 

escrita quan només tenia disset anys. Com a periodista treballa des del 1986 a les 

emissores de Catalunya Ràdio. Hi ha realitzat diversos programes com El Club de la 

bona Lletra i Lletres d'Or. També ha treballat de redactora a Televisió de Catalu-

nya durant set anys. I escriu articles per al Nació Digital i Osona.com. A més, és l’au-

tora de diversos guions de ficció emesos per Catalunya Ràdio. 

∗ Jardí a l’obaga. Editorial Proa. 2016. 

∗ Paraules a mitges. Rosa dels vents. 2014 

∗ La casa de silenci. Rosa dels vents. 2013 

∗ La nevada del cucut. Rosa dels vents. 2010 

∗ Vés a saber on és el cel. Rosa dels vents. 2009. 

∗ Tren a Puigcerdà. Rosa dels vents. 2007. 

∗ El jersei. Rosa dels vents. 2006 

∗ Presó de neu. Edicions Proa. 2003. 

 

Obres traduïdes: 

* A l’alemany: 

Die Woll-Lust der Maria Dolors (El Jersei). Audiollibre (4 CD’S). Editorial The Höverlag, 2011 

* Al castellà: 

A saber dónde está el cielo. Plaza & Janés, 2009. (Trad. Cruz Rodríguez Juiz) 

La casa del silencio. Grijalbo, 2013. (Trad. Cruz Rodríguez Juiz) 

* Al rus: 

Sviter [El Jersei]. Inostranka, 2008. (Trad. Ekaterini Gushinoi) 

 

Obra 

“La nevada del cucut” 

 

Una dona que va viure fa cent anys escriu d’amagat a la llum d’una espelma en 

un lloc perdut de Catalunya, en un poble en mig de les muntanyes. La seva passió 

pels llibres, inusual pel seu temps i el seu entorn, s’assembla molt a la d’una altra 

dona del segle XXI que tampoc pot viure sense escriure. Al llarg de la novel·la, el 

lector va entrant a poc a poc en la vida d’aquestes dues dones, en el seu dolor però 

també en les seves ganes de viure i, malgrat haver viscut en èpoques diferents, les 

capítols van teixint un fil invisible ple d’il·lusions, silencis i paraules. També compar-

teixen el mateix quadre, on elles sempre han vist un poble nevat allò on els altres 

només veuen taques fosques, que els hi desperta la mateixa sensibilitat i les uneix 

sense saber-ho. La Nevada del Cucut és un veritable homenatge a la literatura i a 

les veus anònimes que la componen, a les dones que han lluitat per trobar el seu 

lloc en un entorn hostil. Amb un ritme àgil i uns personatges inoblidables, la no-

vel·la ens apropa a la memòria d’una època, d’un poble i al silenci que sovint 

acompanya la pròpia història de cadascú. 

A la biblioteca de Martorelles trobaràs... 

Llocs web d'interès 

∗ Presó de neu. Edicions Proa. 2003.  ISBN 8484375765 (Signatura N Bus) 

∗ Paraules a mitges. Rosa dels vents. 2014. ISBN  9788415961246 (Signatura N 

Bus) 

∗ La casa de silenci. Rosa dels vents. 2013. ISBN 9788401388194 (Signatura N 

Bus) 

∗ La nevada del cucut. Rosa dels vents. 2010 ISBN 9788401387630 (Signatura N 

Bus) 

∗ Web de l’escriptora. http://www.blancabusquets.cat/index.html 

∗ Entrevista sobre el llibre. http://www.uoc.edu/portal/ca/uocnews/

entrevistes/2011/blanca_busquets.html 

∗ Entrevista a la biblioteca virtual. http://bibliotecavirtual.diba.cat/entrevistes-

virtuals  

 


