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RICARD RUIZ GARZÓN I FRANCISCO DÍAZ 
VALLADARES, 

  
GUANYADORS DE LA XXV EDICIÓ 

DEL PREMI EDEBÉ 
DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL 

 
 

Ricard Ruiz Garzón (Barcelona, 1973), amb la novel·la La Immortal, i 

Francisco Díaz Valladares, (Villamanrique  de la   Condesa – Sevilla, 1950), amb 

la novel·la Tras la sombra del brujo, són els guanyadors de la XXV edició del 

Premi Edebé de Literatura Infantil i Juvenil. 

 

Dues històries molt dispars que enllacen amb el món dels nostres joves. Un món 

on, juntament amb la intolerància, la por, la venjança i la violència, conviuen 

també l’amistat, l’esforç, la convivència pacífica i el triomf. 

 

Amb un domini perfecte de l’estructura narrativa, Ricard Ruiz Garzón, a La 

Immortal, acosta al lector la història commovedora d’una nena, la Judit, de 

caràcter tenaç i competitiu, que es converteix en tota una mestra de l’estratègia 

dels escacs i de la vida. El respecte, la paciència i el saber guanyar i perdre li 

donaran a la Judit la inspiració i les ganes per lluitar contra el tracte injust que 

rep el seu rival i amic, un misteriós mestre iranià dels escacs. 

 

Francisco Díaz Valladares, en Rere l'ombra del bruixot, presenta una novel·la 

d’aventures ambientada en els exòtics paisatges d’Àfrica, en ple segle XXI. Tot i 

que la seva pell és blanca, en Julen va néixer al continent africà i mai s’ha sentit 

un estrany allà. En el seu viatge de tornada, descobreix que no hi ha heroi més 

gran que el seu avi, un antropòleg intrèpid, ni major bellesa que la d’una jove 

massai. Però les ingerències d’un capitalisme sense escrúpols canviaran la 

convivència de les tribus que habiten la zona. 
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25 anys - Premi EDEBÉ 

de Literatura Infantil i Juvenil 

 

En aquesta edició es compleixen 25 anys des que el Premi Edebé de Literatura 

Infantil i Juvenil va començar el seu trajecte. Des del gener de 1993 hem llegit 

i premiat obres meravelloses, hem descobert escriptors debutants, però també 

hem contribuït a consolidar les carreres d’autors ja experts. 

La participació al certamen és anònima, i el jurat cada any llança les seves 

hipòtesis sobre qui s’amaga rere l’obra guanyadora. 

Ens sentim orgullosos de la intuïció del nostre jurat. El millor exemple del seu 

criteri és el guanyador de la primera edició en la categoria juvenil: un encara 

desconegut Carlos Ruiz Zafón que, amb només 28 anys, s’enduia el premi amb El 

príncep de la Boira. 

Dues obres guardonades amb el Premi Edebé han estat també Premio Nacional 

de Literatura Infantil y Juvenil, que atorga el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, cosa que les ratifica com a obres excepcionals en el seu gènere. És el 

cas de L’illa de Bowen, de César Mallorquí, i Paraules emmetzinades, de 

Maite Carranza. 

Creiem tant en la multiculturalitat del nostre país i en la riquesa de la seva 

diversitat, que la principal singularitat del premi és que obres en les quatre 

llengües oficials de l’estat participen en igualtat de condicions. 
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Però la influència del Premi Edebé no s’atura a les nostres fronteres. Són ja 117 

les edicions internacionals del conjunt dels premis, traduccions a 24 països i 19 

llengües diferents que van des de l’alemany, el francès, l’italià o el portuguès fins 

el búlgar, el serbi o l’hebreu. Sense anar més lluny, el guanyador en la categoria 

Infantil de 2013, Molsa, de David Cirici, ha aconseguit se finalista del Premio 

Strega Ragazzi 2017, atorgat pels joves lectors italians, i Paraules emmetzinades 

s’ha publicat a 14 països. 

En la XXV edició s’han presentat tres-cents tres originals procedents de tot 

l’Estat espanyol i també de diversos països d’Amèrica Llatina, 187 obres en la 

modalitat infantil i 116 en la modalitat juvenil, escrites en castellà (258), 

català (30), gallec (10) i basc (5). 

El Premi Edebé compta amb una dotació econòmica total de 55.000 euros 

(30.000€ per a l’obra juvenil i 25.000 per a l’obra infantil). 

Els guanyadors de l’any anterior van ser Jordi Sierra i Fabra, amb L’Aprenent 

de Bruixot i Els Invisibles, i Luis Leante, amb Fuig sense mirar enrere. 
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Premi EDEBÉ de Literatura Infantil 2017 

 

LA IMMORTAL, de Ricard Ruiz Garzón  

 

La Judit té quasi dotze anys i és una apassionada del dibuix. Viu feliç a la 

ciutat suïssa de Ginebra amb el seu avi i la seva mare, tot i que li 

agradaria poder veure el seu pare de tant en tant. Un dia, dibuixant al 

parc, descobreix que els escacs poden ser molt més del que ella creia fins 

llavors. 

 

Persones tan diferents com un nen i el seu pare barbut, un adolescent ple 

de pírcings o un senyor iranià que porta un turbant blanc, es reuneixen 

allà a diari per fer unes partides. I la Judit trobarà en elles no només una 

forma de passar el temps, sinó també una gran font d’inspiració. 

 

La nena aprèn que les partides d’escacs, en realitat, s’assemblen molt a la 

vida. Perquè cada jugada importa i totes les peces, fins i tot la més petita, 

compten. I la Judit no és de les que es rendeixen. 

 

La Immortal és una història de tolerància, voluntat i motivació que, a més, 

amaga un secret: qui és el misteriós personatge que ens està explicant els 

fets? 

 

Ambientada en aquesta realitat crua i materialista, en què la immigració 

il·legal i la lluita contra el terrorisme es barregen en embolics i malentesos 

injustos, històries com la de la Judit i Mr. Aliyat mostren que l’enteniment 

és possible si tots els jugadors respecten la partida. 

 



 
 

P.º San Juan Bosco, 62 08017 BCN Tel.: 93 206 44 43 Fax: 93 205 46 70 
Prensa: Marta Muntada e-mail: mmuntada@edebe.net 

Pág. 6 

Fragment 

 

─Judit Polgár ─va llegir l’avi─ és una jugadora d’escacs hongaresa, 

potser la millor de la història. Té el títol de Gran Mestre Internacional. És 

campiona olímpica i l’única dona que ha aconseguit estar entre els deu 

millors del món. El seu estil de joc és combatiu i imaginatiu, i mai dona 

una partida per perduda. Gràcies a això, ha aconseguit capgirar moltes 

situacions complicades. 

 

La Judit va moure el cursor amb el ratolí i va buscar més fotos. En 

moltes, la Polgár hi sortia somrient, darrere de l’escaquer, amb els seus 

trofeus. N’hi havia tot un seguit en què apareixia al costat del campió rus 

Kaspàrov; havia estat la primera dona a guanyar-lo. En d’altres, sortia 

amb les seves germanes Susan i Sofia, també jugadores famoses. 

 

─Llavors, hi ha un campió mundial d’escacs que és una dona? 

 

L’avi va assenyalar la seva neta amb el dit petit, imitant Mr. Aliyat 

en el parc. 

 

─I es diu Judit, com tu! 

 
 
 
 
 
 
 
El llibre, dirigit a lectors a partir dels 10 anys, es publicarà al mes de 
març.
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Premi EDEBÉ de Literatura Juvenil 2017 

 

TRAS LA SOMBRA DEL BRUJO, de Francisco Díaz 
Valladares 
 

 
En Julen és un jove que viu als Estat Units, però s’enorgulleix del seu cor 

africà. Potser perquè es va criar allà abans de marxar a Amèrica, potser 

perquè el seu estimat avi viu i treballa allà com a antropòleg. O potser 

perquè recorda amb molta estima la infància viscuda allà amb la seva 

“germana” massai, l’Élodi. 

 

Les seves visites al continent són sempre sinònim de tranquil·litat, lluny 

del soroll i l’enrenou de la ciutat. Però aquest cop alguna cosa ha canviat: 

un vell lleó solitari ha començat a matar éssers humans dels poblats 

propers. I Buku, un bruixot que es dedica a manipular i causar el pànic 

entre les tribus, ha convençut tothom que el vell antropòleg n’és el 

culpable. 

 

A en Julen i el seu avi no els queda més remei que demostrar que Buku 

s’equivoca, i per fer-ho necessitaran la inestimable ajuda del massai 

Kanja, un home tan callat com valent i sempre enganxat a la seva llança. 

 

Tras la sombra del brujo és una novel·la d’acció en què el lector pot 

visualitzar els diferents paisatges de la rica naturalesa africana, i com 

aquesta mateixa riquesa i l’interès de l’ésser humà per explotar-la 

comporta múltiples problemes per a aquests indrets. 
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Fragment 

 

En Pablo va seguir amb la mirada la direcció assenyalada pel seu 

nét. 

No va advertir res. 

―Sota l'arbre ―va apuntar en Kanja. 

Llavors el va veure. 

Estava immòbil, agotzonat a la soca d'un arbre. La crinera rogenca, 

a penes perceptible, es confonia amb el fullatge. Però els ulls 

assassins, de color groguenc, brillaven com dos estels en la nit. Tots tres 

es van quedar estàtics, atrets per la seducció d'aquella mirada que els 

mantenia atrapats. L'avi va reaccionar i es va posar el rifle a la cara. Per 

la mira telescòpica, es va fixar en els ulls lleó. L'observaven de fit a fit 

com si sabés que estava a punt de disparar-lo. 

El felí es va aixecar i va rugir. 

En Pablo va agafar aire i el va mantenir als pulmons perquè el 

moviment respiratori no alterés la punteria. 

La fera va tornar a fixar l'atenció en el caçador. 

 

 

 

 

 

 

 

El llibre es publicarà al mes de març. 
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RICARD RUIZ GARZÓN  

 

(Barcelona, 1973) és 

escriptor, columnista i 

professor de l’Escola 

d’Escriptura de l’Ateneu 

Barcelonès i el Màster 

d’Edició de la Universitat 

Pompeu Fabra. 

 

Guanyador de premis 

com el Miradas 2006 per 

Las voces del laberinto 

(Plaza & Janés / 

Debolsillo) i el Ramon 

Muntaner 2016 per Herba 

negra (Fanbooks, amb Salvador Macip), és autor de mitja dotzena de llibres, 

entre ells els de la sèrie juvenil Guardians de Somnis (La Galera, amb Álex 

Hinojo) i els àlbums infantils El mejor regalo del mundo (Pirueta) i ¡Menuda 

cabeza! (Nandibú). 

 

També ha exercit d’antòleg en obres com Mañana todavía (Fantascy) o la 

imminent El riesgo (:Rata_), i ha participat en mitja dotzena de volums de relats. 

 

De 1996 a 2016 va treballar com a periodista i crític literari amb seccions pròpies 

a El País (Babelia), El Periódico (Libros, iCult), la SER (A vivir que son dos días), 

TV3 (Els Matins, Via Llibre), Time Out, Qué Leer, BTV, RAC-1, la COM, Catalunya 

Ràdio i RNE. 

@ricruizgarzon 

https://www.facebook.com/RicardRuizGarzon 

http://www.escriptors.cat/autors/ruizgarzonr/ 
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FRANCISCO DÍAZ VALLADARES  

 
Va néixer al Aljarafe de 

Sevilla (1950) i viu a la 

Línea de la Concepción 

(Cadis). Des dels dinou 

anys ha dedicat gran part 

de la seva vida a veure 

món. 

 

Narrador d’històries per 

naturalesa, posseeix una 

imaginació desbordant, cosa 

que li permet crear 

aquestes aventures que ens 

traslladen a llocs exòtics 

que ell ha pogut visitar 

personalment. 

 

A Edebé ha publicat El secreto de Pulau Karang, El vuelo del Blue Shadow y La 

hija del Tuareg, totes elles en la col·lecció Periscopio. A més, ha guanyat el premi 

CCEI amb La colina (Ed. Edelvives), el Premio Alandar amb Antares (Ed. 

Edelvives), va obtenir la primera posició en la llista d’honor de la CCEI per la 

seva novel·la A orillas del mal (Ed. Bruño) i va ser finalista del Premio Jaén de 

novel·la per El último hacker (Ed. Bruño). 
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PREMIS EDEBÉ 

 

Premis Edebé en la modalitat Infantil 

 
1993 - Recorda’t dels dinosaures, Anna-Maria - Gabriel Janer Manila  

1994 - Aydin - Jordi Sierra i Fabra  

1995 - Doctor Rus - Gloria Sánchez García  

1996 - L’estany dels ànecs pobres - Fina Casalderrey  

 Llista d’honor de la CCEI 

1997 - Gata Garriga - Pilar Mateos  

1998 - Un cargol per a l’Emma - Albert Roca  

1999 - Jon i la màquina de la por - Roberto Santiago  

2000 - El camí del far - Miquel Rayó  

2001 - Declarat desert 

2002 - Vols ser el nòvio de la meva germana? - Maite Carranza  

2003 - Kor de Parallamps - Andreu Sotorra  

2004 - L’avi el Presumpte - Paloma Bordons  

2005 – L’escola dels pirates - Agustín Fernández Paz  

2006 – Rosanda i l’art d’encantament – Ángeles González-Sinde  

2007 – Els perfectes – Rodrigo Muñoz Avia  

2008 – No és tan fàcil ser nen! – Pilar Lozano  

2009 – Sopa de cua de sargantana – Marta Gené Camps 

2010 – El meu germà el geni – Rodrigo Muñoz Avia 

2011 – A la recerca del tresor de Kola – Edna López 

2012 – Parc Mort – Fernando Lalana 

2013 – Molsa – David Cirici 

2014 – La nova vida del senyor Rutin - David Nel·lo 

2015 – El signe prohibit - Rodrigo Muñoz Avia 

2016 – L’aprenent de Bruixot i els Invisibles – Jordi Sierra i Fabra 
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Premis Edebé en la modalitat Juvenil 

 
1993 - El Príncep de la Boira - Carlos Ruiz Zafón  

 Llista d’honor de la CCEI 

1994 - Tretze anys de Blanca - Agustín Fernández Paz  

1995 - La Veu de Matinada - Joan Manuel Gisbert  

1996 - El diccionari de la Carola - Carmen Gómez Ojea  

1997 - L’última feina del senyor Luna - César Mallorquí  

1998 - El cas de l’artista cruel - Elia Barceló  

1999 - La creu d’El Dorado - César Mallorquí  

2000 - Mimí al volant - Milio Rodríguez Cueto  

2001 - L’ovella negra - Pasqual Alapont  

2002 - Les llàgrimes de Shiva - César Mallorquí  

2003 - Lalluna.com - Care Santos  

2004 - La Tripulació del Pànic - Pau Joan Hernàndez  

2005 - Els amos del paradís - Andreu Martín  

2006 - Trucant a les portes del cel – Jordi Sierra i Fabra  

2007 - Cordelluna – Elia Barceló 

2008 – Fugida cap al Sud – Juan Madrid  

2009 – La mort a sis vint-i-cinc – Jordi Cervera 

2010 – Paraules emmetzinades – Maite Carranza (Premio Nacional, 2011) 

2011 – L’esperit de l’últim estiu – Susana Vallejo 

2012 – L’illa de Bowen – César Mallorquí (Premio Nacional, 2013) 

2013 – Tesa – Pilar Molina 

2014 – La tomba d’Aurora K. - Pedro Riera 

2015 – Mentida -  Care Santos 

2016 – Fuig sense mirar enrere – Luis Leante 
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PREMIS EDEBÉ 2017 

 JURAT MODALITAT INFANTIL 

Secretària: 

- Conchi Marín     

Membres del Jurat: 

- Teresa Colomer 

- Ángeles González- Sinde 

- Antonio Iturbe 

- Roberto Santiago 

- Vicenç Villatoro 

 

 JURAT MODALITAT JUVENIL  

Secretària: 

- Elena Valencia 

Membres del Jurat: 

- Xavier Brines 

- Paula Jarrín 

- Rosa Navarro Durán 

- Care Santos 

- Robert Saladrigas 

 

EDITORIAL EDEBÉ 

Fundat a Barcelona l’any 1888, edebé és un grup editorial especialitzat en 
oferir publicacions i serveis a la comunitat educativa i a les famílies, per a 
totes les etapes i en tots els formats i suports. 

Als anys noranta va iniciar el desenvolupament de l’àrea de projectes 
literaris per a la infantesa i la joventut mitjançant col·leccions i lectures 
que abasten avui un fons viu de quasi dos mil títols. També es va iniciar 
llavors el projecte de plataformes i edicions digitals. 

Implantat a Espanya amb el nom edebé per als mercats en llengua 
castellana i catalana, atén a les diferents llengües autonòmiques a través 
dels segells editorials: Rodeira a Galícia, Giltza al País Basc, Marjal a la 
Comunitat Valenciana i Guadiel a Andalusia. Compta també amb 
editorials a l’Argentina, Brasil, Xile i Mèxic, així com acords de 
col·laboració a molts altres països d’Amèrica Llatina. 


