
 

 

 
 

 

Pilar Rahola guanya el XXXVII Premi Ramon Llull amb 

Rosa de cendra 

 

 

El jurat de la XXXVII edició del Premi de les Lletres Catalanes Ramon 

Llull, format per Anne-Laure Aymeric (en representació de Belfond), 

Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Gemma Lienas i Emili Rosales, reunit a 

Barcelona el dijous 2 de febrer de 2017, ha premiat la novel·la Rosa de 

cendra, de Pilar Rahola. 

 

L’Albert Corner i Espiga fa temps que va deixar enrere la guerra de Cuba. 

L’àvia Mariona li havia demanat que tornés viu i va complir la promesa. 

Però ja mai més no seria aquell soldat de lleva rebregat per la pobresa i la 

dissort, sinó un home nou, un supervivent. I amb l’instint de la 

supervivència va aconseguir acumular una fortuna, relacionar-se amb l’alta 

burgesia catalana i formar una família altiva i benestant.  

 

Són moments efervescents i les guspires comencen a saltar. La Lliga 

Regionalista guanya les eleccions del 1901 sota el lideratge de Cambó i 

Prat de la Riba. Els monàrquics i els lerrouxistes s’organitzen i l’estat 

activa la reacció. Catalunya viu moments de pors i d’incerteses, però també 

de grans il·lusions i esperances. I la família de l’Albert viu les violentes 

contradiccions d’una època convulsa que desemboca en la Setmana Tràgica 

del 1909. Barcelona serà una rosa de foc però també una rosa de cendra. 

 

Rosa de cendra és la magnífica reconstrucció de la Setmana Tràgica a 

Barcelona l’any 1909. La novel·la recrea amb gran força narrativa una 

època convulsa a través de la família de l’Albert Corner, nét de la Mariona, 

i dels seus quatre fills. Els personatges simbolitzen les contradiccions 

pròpies d’un moment polític efervescent i únic, en el qual la veritat 

absoluta no està en mans de ningú.  



 
 
 
 

 

PILAR RAHOLA (Barcelona, 1958). És analista política a La Vanguardia, 

a 8 al dia amb Josep Cuní i a El món a RAC1. A més dels seus llibres 

d’assaig periodístic, el seu debut com a novel·lista va ser amb El carrer de 

l’embut (2013) i es va veure coronat per l’èxit de Mariona (2014), un dels 

llibres més venuts dels últims anys.  

Ha estat guardonada amb el  Premi a la Millor Articulista de Premsa, 

atorgat per l’Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, 

Radio y Televisión l’any 2007. També el 2010, amb el Premi Atlàntida, 

atorgat pels editors catalans, i el 2011 a Ginebra, amb el Premi Morris 

Abram Human Rights Award per l'organització UN Watch, per la seva 

defensa de la dona a l'Islam i la seva lluita global pels drets humans. 

 

 

 

La novel·la es publicarà l’1 de març.  

 

 

Atorgat per primera vegada el 1981 amb els objectius de contribuir a 

estimular la creació literària en català i d’impulsar-ne la difusió, i amb una 

dotació econòmica de 60.000 euros per a l’obra guanyadora, el Premi 

Ramon Llull és el guardó més reconegut de les lletres catalanes.  

 

Per participar en l’edició actual s’han rebut un total de 52 obres originals i 

inèdites.  

 

En la darrera edició del 2016 l’obra guanyadora va ser La filla del capità 

Groc, de Víctor Amela. 

 

Si voleu concertar entrevistes amb l’autora a partir de la data de publicació 

de la novel·la, podeu contactar amb: 

 

 

Xavier Gafarot 

xgafarot@grup62.com 

93 492 86 54 
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