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Alexandra Roma guanya el Premi Literari  
”la Caixa” / Plataforma de novel·la juvenil  

 
 

• L’escriptora madrilenya Alexandra Roma, de 30 anys, ha estat la 

guanyadora de la cinquena edició del Premi Literari ”la Caixa” / 

Plataforma de novel·la juvenil. El guardó té una dotació de 3.000 

euros i inclou la publicació de l’obra premiada dins el segell juvenil 

Plataforma Neo.  

 

• En aquesta convocatòria s’han presentat 310 novel·les procedents 

de 15 països diferents i escrites per joves d’entre 14 i 30 anys en 

llengua castellana i catalana.  
 

• Roma ha guanyat amb l’obra Hasta que el viento te devuelva la 

sonrisa, una novel·la molt emotiva sobre la tragèdia i les segones 

oportunitats.  

 

• El premi està organitzat per Plataforma Editorial i per l’Obra Social 

”la Caixa”, que n’ha assumit el cost total.  

 

 
Madrid, 4 de maig de 2017. El director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, i la 

directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, han lliurat aquest matí el 

Premi Literari ”la Caixa” / Plataforma de novel·la juvenil a l’escriptora 

madrilenya Alexandra Roma.  

 

En aquesta cinquena edició, el certamen ha rebut 310 novel·les de 15 països 

diferents i escrites per joves d’entre 14 i 30 anys en llengua castellana i 

catalana. El premi està organitzat per Plataforma Editorial i per l’Obra Social 

”la Caixa”, que n’ha assumit el cost total.  

 

Alexandra Roma, de 30 anys, ha guanyat la cinquena edició del Premi Literari 

”la Caixa” / Plataforma amb la novel·la Hasta que el viento te devuelva la 

sonrisa, una obra molt emotiva sobre la tragèdia i la importància de les segones 

oportunitats. A més dels 3.000 euros del guardó, l’autora veurà publicada la 

seva obra en el segell juvenil Plataforma Neo a partir del 22 de maig.  
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El jurat, format per l’escriptor Francesc Miralles i per Jordi Nadal, ha premiat 

Roma per la seva prosa lírica i urbana, i la profunditat i el desenvolupament 

dels tres personatges protagonistes, que veuen com la tragèdia marca les 

seves vides. Tot i així, malgrat la cruesa, Hasta que el viento te devuelva la 

sonrisa és una oda a la vida i a les segones oportunitats.  

 

 

Una oda a la vida i a les segones oportunitats 

 

Hasta que el viento te devuelva la sonrisa narra la història de l’April, una 

adolescent que ho tenia tot: el noi dels seus somnis, una beca per a una 

prestigiosa universitat i un prometedor futur a Nova York. Però a vegades la 

vida colpeja i sacseja, i només van caldre dos fars enlluernadors i un home 

desesperat perquè li prenguessin el seu somiat final de conte de fades.  

 

Després del tràgic accident, el seu present només són runes, i l’April s’aferra 

als records i a un futur incert. Tanmateix, just quan menys ho espera, torna un 

fantasma del passat. Algú que s’ha trencat i recompost tantes vegades que pot 

tenir la fórmula perquè ella també ho aconsegueixi.  

 

Alexandra Roma (Madrid, 1987) és periodista i guionista, i aquest no és el seu 

primer llibre publicat. De fet, ha publicat diversos títols de Romántica Adulta 

amb Planeta. Hasta que el viento te devuelva la sonrisa és la seva primera 

novel·la juvenil.  

 

 

Sobre l’Obra Social ”la Caixa” i LKXA 

 

Sobre l’Obra Social ”la Caixa” 

El compromís de l’Obra Social ”la Caixa” amb les necessitats de la societat en 

què duu a terme la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, 

un dels seus trets més definitoris des del seu naixement el 1904, continua més 

vigent que mai. L’entitat treballa amb un objectiu ineludible: contribuir a la 

construcció d’una societat millor i més justa, donant oportunitats a les persones 

que més ho necessiten. D’acord amb aquests principis i objectius, l’entitat 

afronta l’any 2017 amb la mateixa voluntat de consolidar i intensificar la tasca 

de l’Obra Social. Això es traduirà en un augment del seu pressupost fins a 

assolir els 510 milions d’euros, davant dels 500 dels nou anys anteriors. 

Globalment, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha impulsat el 2016 prop de 

50.000 iniciatives, de les quals s’han beneficiat més de 10,5 milions de 

persones. 
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Els programes socials són encara el pilar d’aquesta acció. També el suport al 

coneixement i la cultura continua sent un dels signes d’identitat de la institució, 

amb activitats com les que impulsa conjuntament amb Plataforma Editorial i 

que promouen la transformació social a partir de l’acció cultural. 

 

Sobre Plataforma Editorial 

 

Plataforma Editorial és una editorial independent fundada el 2007 amb la 

finalitat de publicar llibres amb autenticitat i sentit. El seu catàleg inclou més de 

500 títols, molts dels quals estan relacionats amb àmbits temàtics com 

l’educació, la salut, l’empresa i els seus valors, l’esport, el lideratge i la 

innovació. Des del principi, l’empresa destina a diferents ONG el 0,7 % de les 

vendes de les col·leccions Testimonio i Plataforma Neo, i des del 2013 planta 

un arbre per cada títol publicat. 

 

Plataforma Neo, segell juvenil de l’editorial en què es publica l’obra guanyadora 

del certamen, va arrencar el maig del 2012 amb Un haiku para Alicia, de 

Francesc Miralles, i Huellas y manchas, de Jordi Sierra i Fabra. El Premi 

Literari ”la Caixa” / Plataforma, l’objectiu del qual és promoure la literatura entre 

els joves, va premiar en les seves edicions anteriors Laia Soler per Los días 

que nos separan, Andrea Tomé per Corazón de mariposa, Clara Cortés per Al 

final de la calle 118 i Jara Santamaría per Londres después de ti.  

 

 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan Antonio García: 913 307 317 / 608 213 095 jagarcia@fundacionlacaixa.org 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Plataforma Editorial 

Anna López: 934 947 999 / 669 091 580 / neo@plataformaeditorial.com  

www.plataformaneo.com/lkxa  


