
 

42È PREMI JOAQUIM RUYRA 
DE NARRATIVA JUVENIL  

 

El premi_______________________________________________________ 

Convocat per La Galera, SAU, amb el patrocini de la Fundació Enciclopèdia 
Catalana. 

Dotació: 9.000 €, aportats per Fundació Enciclopèdia Catalana en concepte 
d’acompte de drets d’autor. 

Jurat: Care Santos, Lluís Llort, Abel Cutillas, Laia Fàbregas i Gabi Martínez.   

Participació: 20 originals presentats  

Edició de l’obra:  La Galera, SAU. 

Data d’edició: març del 2015 

Guanyador: Santi Baró 
Obra: L'efecte Calders 



El guanyador  _________________________________________________ 
 

Santi Baró (Olesa de Montserrat, 1965). De ben 

jove es va adonar que el taller de joieria familiar no 

era el futur que desitjava. Es va dedicar de ple a la 

literatura i ha guanyat molts premis, d'entre els 

quals destaca el Gran Angular (dos cops) o el 

Barcanova (també dos cops). D'entre la seva obra 

destaca: Nit de sang, La lluna de Gel, La gran O, 

Un contra onze i Fario. Amb L'efecte Calders ha 

obtingut el Joaquim Ruyra de narrativa per a joves 

2015. 

L’obra guanyadora____________________________________________ 

L'efecte Calders 

L'any 1977 en Cruyff triomfa al Barça. Està de moda demanar polos Dràcules i 

fa poc que s'ha fundat un diari català on escriu un escriptor famós: en Pere 

Calders. Però a Llançà, i a l'agost, això li queda molt lluny, al Miquel. A ell 

només li agrada llegir còmics i evitar els seus pares, que regenten la petita 

llibreria i són àvids lectors. I també ha de gestionar la seva dificultat de fer 

amics. O de conservar-los. La inesperada amistat amb l'excèntric Pere Calders, 

que estiueja al poble, pot canviar aquesta dinàmica. 

Un relat meravellós que transporta els lectors a un passat molt recent i ideal; i 

que ens fa conèixer una figura de la literatura com Calders. 

Gènere: novel·la d'aventures  

Opinió del jurat  



Més informació, Departament de premsa de La Galera 
Laura Garcia premsa@grec.cat 
93 505 74 13  
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