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Ferran Canyameres i Casamada
Neix a Terrassa l’any 1898 i mor a Barcelona el 
1964. De jove viu a París. Fou secretari de la 
Cambra de Comerç de Terrassa. Al final de la 
guerra civil s’exilia a París, on funda l’editorial 
catalana Albor, i fins al 1950 no torna a Barce-
lona.

La seva obra literària, de gran extensió, eclèc-
tica i de vocabulari ric, comprèn diversos 
gèneres: teatre (”El cercle de la por”); narració 
(“El gos que udolà a la mort”, “Món, dimoni i 
carn”); poesia (“Mig temps”); memòries (“De 
París, el fel i la mel”); biografia (“Josep Oller i la 
seva època”); monografia comarcal (“El 
Vallès”), i d’altres.

L’any 1999 per commemorar el centenari del 
seu naixement, s’ha publicat la biografia de 
Ferran Canyameres “Entre la memòria i 
l’oblit” de Gustau Erill i Pinyot, obra guanya-
dora del Concurs per la Biografia de Ferran 
Canyameres convocat per la delegació de 
Terrassa d’Òmnium Cultural.

Col·laboren:



XXXI PREMI DE NARRACIONS CURTES 
FERRAN CANYAMERES 2019

Bases

Tema
Narració o conjunt de narracions original i inèdita de gènere 
policíac, d'intriga o misteri.

Presentació
Escrita en català, d'una extensió màxima de 20 fulls, en paper 
DIN A-4, per una sola cara,numerats a peu de pàgina, a doble 
espai i tipus de lletra Arial 12. Haurà de presentar-se per 
quintuplicat. Les referències personals de l'autor (nom, 
adreça, telèfon, correu electrònic i població) hauran d'anar 
dins una plica tancada, a l'exterior de la qual figurarà el títol de 
l'obra presentada i, si es vol, el pseudònim.

Tramesa
L'original haurà d'adreçar-se a la seu territorial d’Òmnium 
Cultural de Terrassa, Rambla d’Egara 340, 08221 Terrassa, tot 
fent constar la inscripció "Premi Ferran Canyameres de 
Narracions Curtes”.

Termini d’admissió
L'admissió d'originals es clourà el 03 de maig de 2019 a les 9 
del vespre.
Els originals no premiats no seran retornats als seus autors i 
es destruiran una vegada lliurat el premi.

Dotació
800 euros.

Jurat
El jurat del XXXI Premi Ferran Canyameres de Narracions 
Curtes, estarà constituït per les següents persones: Lluís Sarri 
(President), Àlvar Masllorens, Teresa Ciurana, Rafael Català, 
Montserrat Busquet i Isabel Caba (Secretària). Les decisions 
del jurat seran inapel·lables i s'entendrà que s'accepten pel sol 
fet de concórrer al premi. El jurat podrà declarar-lo desert, si 
ho considera convenient.

Veredicte i lliurament
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI a la nova 
Jazz Cava, Passatge Tete Montoliu de Terrassa a 2/4 de 8 del 
vespre del dia 26 de juny de 2019. La festa finalitzarà amb una 
copa de cava.

Publicació
L'obra guanyadora serà publicada pel diari La Torre. Poste-
riorment, si l'autor l'edita pel seu compte, farà constar: "Premi 
Ferran Canyameres de Narracions Curtes, Terrassa 2019".

XXVIII PREMI DE NOVEL·LA FERRAN CANYAMERES 2019

Bases

Tema
Narració original i inèdita que no s’hagi presentat a cap premi 
pendent de resolució, de gènere policíac, d'intriga o misteri.

Presentació
Escrita en català, d'una extensió entre 150 i 250 fulls, en paper 
DIN A-4, per una sola cara, numerats al peu de pàgina, a doble 
espai i tipus de lletra Arial 12. Haurà de presentar-se per 
quintuplicat. Les referències personals de l'autor (nom, 
adreça, telèfon, correu electrònic i població) hauran d'anar 
dins una plica tancada, a l'exterior de la qual figurarà el títol de 
l'obra presentada i, si es vol, el pseudònim.

Tramesa
L'original haurà d'adreçar-se a la seu territorial d’Òmnium Cultu-
ral de Terrassa, Rambla d’Egara 340, 08221 Terrassa, tot fent 
constar la inscripció “Premi de Novel·la Ferran Canyameres”.

Termini d’admissió
L'admissió d'originals es clourà el 05 d’abril de 2019 a les 9 del 
vespre.
Els originals no premiats no seran retornats als seus autors i 
es destruiran una vegada lliurat el premi.

Dotació
6.000 euros, dels quals 1.500 euros són un avançament d'allò 
que reportin els drets d'autor. Obra finalista: en cas de 
formalitzar-se'n l'edició, dotació de 600 euros com a avança-
ment dels drets d'autor.

Jurat
El jurat del XXVIII Premi Ferran Canyameres, estarà constituït 
per les següents persones: 
Vicenç Villatoro (President), Ramon Bosch, Montserrat 
Beltran, Montserrat Espallargas,  Sebastià Bennasar, Anna 
Carol (Secretària). Les decisions del jurat seran inapel·lables i 
s'entendrà que s'accepten pel sol fet de concórrer al premi. 
El jurat podrà declarar-lo desert, si ho considera convenient.

Veredicte i Lliurament
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI a la nova 
Jazz Cava de Terrassa, a 2/4 de 8 del vespre del dia 26 de juny 
de 2019. La festa finalitzarà amb una copa de cava.

Publicació
L'obra guanyadora serà publicada per Pagès Editors S.L. La 
novel·la apareixerà a les llibreries abans de finalitzar l’any 
2019.


