
 

 

La filla de la tempesta                           
Santi Baró 

A principis dels seixanta Catalunya rep una 

forta onada d’immigrants procedents 

d’Andalusia. Jornalers que fugen de la seva 

terra a causa de la precarietat d’uns treballs en 

condicions infrahumanes i que arriben a milers 

a Barcelona amb el tren Catalán.  

Terrassa viu, en canvi, un boom industrial; el 

fum dels vapors de la indústria tèxtil son el 

testimoni d’una riquesa que va en augment.  

Aquesta és la història d’una noia cordovesa de 

només setze anys que arriba a Terrassa amb 

tota la família i la maleta carregada 

d’esperança i d’il·lusions. La descoberta d’un 

nou món i de noves amistats omplen el seu dia 

a dia.  

Una història de supervivència als anys 60 

enmig de fàbriques, cases benestants, 

barriades marginals i amb el marc de fons d’un 

fet tràgic del passat recent, la cèlebre riuada 

que el 1962 va arrasar el Vallès Occidental i 

que malauradament va canviar per sempre les 

il·lusions de la gent. 

El dolor de la pèrdua doncs, és irreparable. 

Mai es torna a aixecar el cap del tot. Ho sap 

perfectament la Mariana, protagonista 

de “La filla de la tempesta”, de Santi 

Baró (Terrassa, 1965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA  i HORA SESSIÓ  

Divendres, 20 de novembre 
de 2020 

a les 8 del vespre 



 

        

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Qui és 

Santi Baró 

Va néixer a Olesa de Montserrat al 1965. 

Als 16 anys va començar a treballar com a 

joier al taller de joieria dels seus pares.  

Tot i que volia ser dramaturg, influenciat per 

la seva participació des de ben petit la 

Passió d'Olesa, va acabar fent d'escriptor, 

tasca per la qual ha rebut diversos premis.  

Al 1995 va publicar la seva primera obra i a 

partir de llavors va decidir viure de les 

seves novel·les, i es va dedicar únicament 

a escriure durant dos any. 

Va ser possible gràcies a la gran quantitat 

de premis que va aconseguir. Entre ells els 

de literatura juvenil més importants, com el 

Barcanova al 2006 i 2010, el Gran Angular 

al 2011 i 2014 i el Joaquim Ruyra al 2015, 

entre altres, obres com “La lluna de gel” i 

“Fario”. 

Però Baró no només és autor de literatura 

juvenil, ja que la seva obra inclou diferents 

novel·les per adults com “El Rei d’Uruk”, 

que al 2008 va quedar finalista del Premi 

Ramon Llull i “Tres en ratlla” que relata 

premonitòriament les manifestacions del 11 

de setembre del 2012 a Barcelona. 

Actualment combina la seva feina 

d’escriptor amb la realització de diversos 

tallers d’escriptura per a joves o de novel·la 

per adults. Així com de director de l’agència 

i escola literària Exit. 

 


