
 
 
 

CONTRA EL VIENTO. Ángeles Caso 
 
Biografia de l'autora: 
 
Ángels Caso és una escriptora i periodista espanyola nascuda a Gijón el 16 de juliol de 
1959. Després d'estudiar Historia de l'Art va començar la seva carrera periodística a TVE 
Astúries i el 1985 va començar a presentar els informatius de TVE. Aconsegueix gran 
popularitat i èxit amb un programa televisiu anomenant La Tarde. 
 
És el 1984 quan decideix centrar-se en la seva carrera literària, que ja havia començat a 
l'any 1988 amb l'obra Astúries desde la noche que va publicar quan ja havia estat finalista 
del Premi Planeta am El peso de las sombras, Tot i aquesta activitat literària continua 
col·laborant en diferents mitjans de comunicació de manera puntual. 
 
A l'any 2000 aconsegueix un gran èxit amb l'obra Un largo silencio guanyadora del Premi 
Fernando  Lara  de  novel·la   i  al  2009  aconsegueix  el  Planeta de novel·la amb el llibre 
Contra el viento 
 
La seva obra alterna la narrativa amb assaigs històrics entre els quals destaquen els 
dedicats a l'Edat Moderna i  a la visió de la dona al llarg de la història. A banda de tot això 
també és l'autora del guió de la pel·lícula Deseo de Gerardo Vera 
 

Contra el viento: 
 
L'obra es presenta com una història sobre la immigració. Una jove de Cap Verd arriba a 
Espanya buscant un món ideal per a adonar-se que no tot era tan bonic i fàcil com ella 
esperava.  
La nena São, nascuda per treballar, com totes en el seu llogaret, decideix construir-se una 
vida millor a Europa. Després d'aprendre a aixecar-se una vegada i una altra trobarà una 
amistat nova amb una dona espanyola que s'ofega en les seves inseguretats. São li 
retornarà les ganes de viure i juntes construiran un vincle indestructible, que les farà forts.  
L'obra aborda temes tan actuals com la immigració, el maltractament a les dones, el 
racisme, els pisos pasteres, la maternitat, l'amor, la complicitat entre les dones o les 
relacions als clans familiars.  



 

Obra publicada 

 Asturias desde la noche. 1988 Guía.  

 Elisabeth, emperatriz de Austria-Hungría o el hada. 1993. 

 El peso de las sombras. 1994. Novel·la. Finalista del XLIII Premi Planeta 1994.  

 El inmortal. 1996.   

 El mundo visto desde el cielo. 1997. 

 El resto de la vida. 1998.   

 El verano de Lucky. 1999.  

 La trompa de los monos. 1999.  

 La alegría de vivir. 1999.  

 Un largo silencio. 2000. Novel·la. Guanyadora del V Premi Fernando Lara.  

 Giuseppe Verdi, la intensa vida de un genio. 2001  

 Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras. 2005. Assaig.  

 Contra el viento. 2009. Novel·la. Guanyadora del LVIII Premio Planeta 2009.  
 

 Obres disponibles a la Biblioteca  Municipal de Lloret de Mar: 
 

 5 x 2 = 9 : diez miradas contra la violencia de género  

 Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras.  

 Contra el viento.  

 Un largo silencio.  
 

Consulteu el catàleg    

       

Recursos: 

  http://www.lecturalia.com/autor/180/angeles-caso  

  http://es.wikipedia.org/wiki/Ángeles_Caso 

  http://www.escritoras.com/escritoras/escritora.php?i=42  

  http://www.rtve.es/noticias/20091016/angeles-caso-consolida-con-planeta-una-
trayectoria-literaria-coherente/296495.shtml 
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