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El poeta Marc Rovira guanya el premi
Amadeu Oller
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LLUÍS LLORT

Fidel a les seves normes fundacionals, el premi de poesia Amadeu Oller, que aquest any celebra la 45a
edició, premia autors de menys de 30 anys i amb obra inèdita, "si bé això cada cop és més conflictiu,
perquè els poemes penjats a internet no sabem si considerar-los editats", comenta Joan Maluquer,
membre del jurat i editor de Galerada.
Marc Rovira (Barcelona, 1989) s'ha endut el premi amb Passejant a l'ampit d'una parpella maula
(Galerada), que "més que un poemari unitari, és un recull de poemes pensats de manera individual, però
que comparteixen una visió comuna sobre la inseguretat creativa i, sobretot, davant de la vida", explica
aquest poeta que també escriu narrativa.
Segons el secretari del premi, Pius Morera, "Rovira, amb aquest llibre amb tres parts molt diferents,
arriba a un tipus de poema molt sintètic en què condensa l'emotivitat". Cal destacar el trampolí que des
de sempre ha estat aquest premi per als autors guardonats, les magnífiques edicions que des de fa uns
anys duen a terme els de Galerada i el caràcter social que té tots els anys la festa de lliurament del
premi a la parròquia de Sant Medir, al barri barceloní de Sants, en què es reuneix molta gent a l'entorn
de les diferents activitats que s'organitzen.
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