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XXVI Edició del Premi de Literatura Juvenil 

G r a n  A n g u l a r 
 

 
Anna Manso ha guanyat la XXVI edició del premi  

de literatura juvenil Gran Angular, 
dotat amb 15.000 euros, amb l’obra Allò de l'avi   

 
 

 

 

Sinopsi  
 
La vida d'en Salva Canoseda s’ha convertit en un embolic de 
dimensions còsmiques. Ja no sap qui és. Tan sols sap que viu a 
Barcelona, que té 16 anys i que pertany a l’espècie humana. El seu 
món s’ha ensorrat i, per aclarir-se les idees, fa memòria i tira uns 
mesos enrere, quan encara era feliç. Abans que passés allò de l’avi i 
ser feliç resultés impossible...  
 
El pare l’obliga a veure una pel·lícula en blanc i negre i, mentre seu al 
sofà de casa provant de no adormir-se, en Salva ens explica en 
primera persona com era la seva vida abans que passés allò de l’avi. 
Per començar, confessa que gaudia utilitzant el cognom familiar, 
Canoseda, per impressionar qui fos. El seu avi és el famós Carles 
Canoseda, el poderós director de la prestigiosa Fundació Canoseda, 
creada per un avantpassat seu, en Joan Canoseda, un gran prohom 
de la cultura del país. L’avi és el seu referent. L’admira i l’estima, a 
diferència del que passa amb els seus pares, amb qui no s’entén 
gaire, i encara menys des que s’han divorciat i no li fan gaire cas. 
 

Uns dies abans que tot esclati, en Salva s’instal·la a viure amb el seu avi mentre els pares estan de viatge per 
feina. Durant tres dies, s’aprofita com mai dels avantatges que li ofereix la posició de l’avi: coneix una actriu 
famosa, assisteix a un partit del Barça a tribuna i fins i tot l’avi li regala la seva vella Montesa, ara restaurada, 
i el du a provar-la al circuit privat d’un milionari amic seu. 
 
Fins que la policia irromp a la mansió de l’avi per registrar-la. I també entren a la Fundació. Fins i tot s’enduen 
l’avi a comissaria per declarar. Acaba d’esclatar l’escàndol Canoseda.  
 
En Salva s’indigna amb els mitjans de comunicació, amb la policia, els jutges i amb tots aquells que acusen el 
seu avi d’apropiació indeguda, corrupció i tràfic d’influències. En poc temps, en Carles Canoseda passa de ser 
un dels personatges més estimats i influents a ser l’enemic públic número u de Catalunya.  
 
En Salva compta amb el suport dels seus tres amics: la Clara, en Nacho i en Martí. S’autoanomenen "Els 
Invencibles". Però, tot i que en Salva no ho vulgui, la realitat el va vencent a poc a poc. La pressió i les burles 
a classe i a l’escola se li fan insuportables, i les evidències sobre la culpabilitat del seu avi li provoquen dubtes 
seriosos. Tot i això, en Salva es resisteix a admetre que el seu avi té els peus de fang...  
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Fins que ell mateix es veu implicat en les acusacions, i llavors no té altre remei que prendre partit. Mai més 
no tornarà a veure la seva vida de la mateixa manera. I tot i que se’n vol distanciar, l’escàndol acabarà 
esquitxant-lo de ple. En Salva, llavors, haurà de decidir què fer exactament, i aquest serà un dels moments 
més difícils de tota la seva vida.  
 
Anna Manso. Escriptora i guionista, va néixer a Barcelona el 1969. 

Des de l’any 1996 ha escrit guions per a programes infantils (Barri 
Sèsam, Super3, Mic, Una mà de contes), programes d’entreteniment i 
sèries (El joc de viure, El cor de la ciutat, Mar de fons, Ventdelplà, 
KMM, 39+1). Com a escriptora té més de quaranta títols publicats de 
literatura infantil i juvenil a diferents editorials, com ara les col·leccions 
N.O.R.M.A.L. i Quin fàstic de fama! Guanyadora del Premi Atrapallibres 
2016 (categoria 9 anys) amb el llibre Amics monstruosos, i del Premi 
Gran Angular 2008 amb l’obra Canelons freds, també ha estat finalista 
del premi Protagonista Jove 2012 i del premi Atrapallibres 2015. També 
és l’autora de la columna periodística i el llibre La pitjor mare del món i 
de l’obra de teatre adreçada al públic familiar Perduts a la Viquipèdia, 
estrenada al Grec Festival 2014. 

 
Participa en diferents activitats d’animació a la lectura i a l’escriptura adreçades a alumnes de primària i 
secundària (Voxprima, El cove de les paraules), clubs de lectura i trobades amb lectors a les aules, a més de 
moderar el club de lectura virtual de les Biblioteques de la Generalitat, Llibre de família. Per a més informació 
podeu consultar el seu blog personal, Manso Organixeixon: www.manso.org 

 
Composició del jurat del Premi Gran Angular 2016:  
Guillem Terribas, llibreter; Llorenç Capdevila, escriptor; Glòria Durban, bibliotecària; Rubén Delpón, tècnic en 
màrqueting, i Dolors Ortiz i Perpinyà, editora de Cruïlla, que també ha actuat com a secretària. 
 
El jurat ha dit: 

"Anna Manso ha escrit una novel·la en la qual es reflecteix molt bé la reacció d'un adolescent davant la 
caiguda del mite del seu avi i en descobrir la hipocresia de la societat". 
 
Anna Manso, en rebre el Premi ha declarat:   
"Guanyar, de nou, el Premi Gran Angular i fer-ho amb aquesta novel·la, té una gran càrrega simbòlica per a 
mi. El vaig guanyar el juny de l’any 2008, tres mesos més tard queia Lehman Brothers i el nostre món 
canviava de forma radical. Igual que el món del Salva, el protagonista, quan passa allò de l’avi, nosaltres 
sabem que som a una altra era. I de la mateixa manera que el Salva, el protagonista d'Allò de l'avi, hem 
perdut la poca innocència que teníem." 
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	Sinopsi
	L’Olívia, de dotze anys, es considera una nena normal, com qualsevol altra. Mai no ha tingut problemes de debò perquè les seves úniques preocupacions fins ara es reduïen a aprovar les matemàtiques i ser als grups de whatsapp de les amigues.
	Viu amb la seva mare actriu, l’Íngrid Porta, que va conèixer la glòria amb una tel lenovela, i el seu germà Tim, de set anys, un nen poruc i encantador que s’ho creu tot i s’entusiasma per tot.
	Si bé troba a faltar tenir un pare i uns avis, mai no li ha mancat l’amor. La seva mare, una dona forta, els ha proporcionat tot el que els calia: un pis confortable a l’Eixample, una camioneta per viatjar, una escola a  prop de casa, joguines, un ord...
	L’Olívia s’adona que el seu petit món s’està ensorrant i que ella no té solucions perquè és una menor i la societat on viu és injusta. Però hi ha una cosa molt pitjor que quedar-se sense pis i sense diners: quedar-se sense mare.
	Quan la mare es trenca, l’Olívia ha de fer-se càrrec de la família. I la primera decisió que pren és protegir en Tim i estalviar-li el patiment. A partir d’aquest moment, l’Olívia farà creure al seu germà que estan rodant una pel·lícula per a uns productors secrets que els farà plorar però que tindrà un final feliç, com les pel·lícules de Hollywood. 
	En Tim, entusiasmat, s’hi posa amb moltes ganes, i entre tots dos miren de lluitar contra les adversitats mentre ajuden a escriure el guió de la pel·lícula de la seva vida. 
	Una història sobre la crisi i la pobresa infantil protagonitzada per una família de classe mitjana que cau en la indigència i descobreix la dificultat de viure
	Maite Carranza. Escriptora, guionista i docent, va néixer a Barcelona el 1958. Va estudiar història i antropologia i va ser professora d’ensenyament secundari. L’any 1986 va publicar la seva primera novel·la juvenil: Ostres, tu, quin cacau!, que va rebre el Premi Crítica Serra d’Or. La seva literatura es va caracteritzar inicialment per l’humor desenfadat, i va ser considerada una autora transgressora i innovadora. Més endavant va aventurar-se en els territoris de la fantasia i el thriller, i també va fer incursions en el teatre i la narrativa per a adults. 
	Als anys 90 es va professionalitzar en el món del guió 

	en una societat classista i injusta, però que també es beneficia dels mecanismes de solidaritat que la mateixa societat genera entre els més desprotegits.
	Una història de creixement personal d’una nena que es converteix en adulta empesa per les circumstàncies extremes que li toca viure.  Una història sobre l’optimisme i la fantasia amb què l’Olivia alimenta l’imaginari infantil del seu germà petit i tra...
	televisiu, al qual encara es dedica en l’actualitat, i va escriure nombroses sèries i telefilms, alguns de tan coneguts com Poblenou o Isabel. Inicialment va compaginar aquesta activitat amb la docència de màsters universitaris i tallers de guionatge.
	Ha publicat més de cinquanta llibres, la majoria de temàtica infantil i juvenil. Entre d’altres, destaquen el best-seller Frena, Càndida, frena!, del qual ja se n’han fet 27 edicions i que recentment ha estat revisat i actualitzat; la trilogia La guer...
	L’any 2014 va rebre el premi Cervantes Chico per tota la seva trajectòria literària infantil i juvenil.
	Actualment compagina l’escriptura literària i l’escriptura de guions amb les xerrades en escoles i biblioteques i les conferències literàries arreu del món.
	Viu a Sant Feliu de Llobregat i té tres fills.
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