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El mallorquí Pere Palou guanya el
Premi Jaume Maspons de literatura
El guanyador de l'onzena edició serà guardonat amb 5.000 euros i la publicació del
llibre
Roda de premsa d'aquest dimarts a la Gralla on s'ha fet oficial el nom del guanyador del Premi Literari
Jaume Maspons. Foto: La Gralla - Cecili Gil

L'onzena edició del Premi Literari Jaume Maspons i Safont ja té guanyador. Aquest dimarts, la
llibreria la Gralla ha estat l'escenari d'un veredicte que ha dictaminat que el vencedor és Pere
Palou i Mas, un mallorquí de 57 anys i professor de física. Palou serà recompensat amb 5.000
euros de premi i amb la publicació de 1.000 exemplars.
L'obra premiada porta el títol provisional de L'encarnació del poder i ha resultat la guanyadora
entre els 29 exemplars originals presentats. L'any passat el premi va ser declarat desert, tal com
ja va passar en l'edició de 2009. Aquest fet ha estat definit com "una alegria, per la quantitat i per
la qualitat de les obres presentades", segons ha declarat un dels membres del jurat. D'entre totes
les obres presentades es va procedir a fer una primera tria de cinc llibres, dels quals en van sortir
dos amb clares aspiracions de resultar guanyadors. Al final, i per unanimitat, el jurat va
considerar que l'obra de Pere Palou havia de ser la vencedora de l'edició 2012 del premi.
Una obra amb els peus posats a la realitat
L'encarnació del poder és, segons el jurat, "una obra de molt bona narrativitat, de lleguatge pulcre
i amb els peus posats a la realitat", ja que tracta temes d'absoluta vigència. A banda, també s'ha
destacat que l'obra tingui "ironia i una gran dosi de mala llet".
La presentació del llibre es farà el mes de desembre a la Sala Francesc Tarafa i coincidirà amb
l'entrega del setè Premi Gual Permanent. El premi és organitzat conjuntament per la llibreria La
Gralla, El 9 Nou i l'Associació Cultural de Granollers, i és convocat en memòria del periodista
granollerí Jaume Maspons i Safont, mort l'any 2001.
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