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Joan Urpinell guanya el XXXVII
Premi Mn Narcís Saguer de poesia
de Vallgorguina
El poeta de Santa Maria de Palautordera s'ha presentat amb el poemari «Eixam
de claus»

Joan Urpinell, guanyador del Premi Mn Narcís Saguer de poesia 2021 | Jordi Purtí

El poeta de Santa Maria de Palautordera, Joan Urpinell López, amb l'obra Eixam de claus ha
estat el guanyador del XXXVII Premi Mn Narcís Saguer de Poesia de Vallgorguina que
organitza l'Associació Cultural Vallgorguina (ACV) i patrocina l'Ajuntament de Vallgorguina.
L'acte de lliurament del premi ha tingut lloc aquest dissabte a la tarda a la Sala d'exposicions de
Vallgorguina. En total s'hi han presentat 25 treballs, dels 15 provenen de la demarció de
Barcelona, 6 de la demarcació de Tarragona, 1 de Lleida, 2 de les illes Balears (1 de Mallorca i 1
de Menorca), 1 del País Valencià i 3 d'Almeria.
Joan Urpinell ha explicat a la cinquantena de persones assistents que Eixam de claus és un
poemari que marca un recorregut que mira de posar en valor "la vivència personal de la
paternitat i una cronologia dels dos primers anys de vida de la seva filla". Remarca que en certa
manera és una mena d'excavació personal que li fa obrir un seguit de temes "la consciència plena
del desig d'haver volgut ser pare".
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El jurat del premi l'ha presidit Miquel-Lluís Muntané i format per: Anna Garcia Garay, Jordi
Julià, Ricard Mirabete i Josep Anton Soldevila. Com a secretària del premi hi ha actuat Mercè
Gàrriz. El XXVII Premi Mn Narcís Saguer està valorat en 1.300 euros i la publicació del llibre a càrrec
de Parnass Ediciones.
[noticia]15270[/noticia]
Precisament Laura Martín, guanyadora de l'edició de l'any passat ha recollit alguns exemplars del
seu llibre Matèria orgànica. El lliurament del premi s'ha completat amb la presència del periodista
i escriptor Oriol Pi de Cabanyes que ha fet una conferència en la qual ha posat en valor la
cultura i la literatura.

Laura Martin, recull el llibre com a guanyadora del Premi Mn Narcís Saguer 2020 de mans del president de
l'ACV Jaume Mora Foto: Jordi Purtí
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