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DECRET 13/2020, de 6 d’octubre, del president de la 
Generalitat, pel qual s’atorga el Premi de les Lletres de la 
Generalitat a Marc Granell i Rodríguez. [2020/8336]

DECRETO 13/2020, de 6 de octubre, del president de la 
Generalitat, por el que se otorga el Premio de las Letras 
de la Generalitat a Marc Granell i Rodríguez. [2020/8336]

El Premio de las Letras de la Generalitat fue creado por el Decreto 
32/1986, de 10 de marzo, del Consejo, y modificado por los decretos 
247/1991, de 23 de diciembre, y 107/2012, de 29 de junio, para dis-
tinguir y recompensar a aquellos autores valencianos cuyas obras se 
hayan dedicado preferentemente a la creación literaria y a la difusión 
de la cultura.

En virtud de estas disposiciones, mediante una resolución de 23 de 
junio de 2020, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, se 
convocó el Premio de las Letras de la Generalitat para 2020.

Marc Granell participó, junto con Adolf Beltran, Josep Piera y 
Eduard J. Verger, en la fundación de la revista literaria Cairell, que dio 
a conocer toda una generación de poetas valencianos. Fue director, entre 
otros, de la colección «Gregal Poesía», y de la colección «Poesía», de la 
Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.

Entre los reconocimientos recibidos destaca el Premio Vicent 
Andrés Estellés, en 1976, por su obra Llarg camí llarg, y el Premio 
Ausiàs March, en 1979, con Materials per a una mort meditada.

Su trayectoria continua con los poemarios Fira desola-
da (1991), Versos per a Anna (1998), Corrent de fons (1999) y Matèria 
d’ombra (1999). En el año 2000 publica el volumen Poesia reunida. 
1976-1999, y más tarde títulos como Els camins i la mirada (2001), 
Poemes del caminant (2002), L’Horta nostra (2002) y Tard o d’hora 
(2006), entre otros.

Entre su obra dirigida al público infantil y juvenil cabe destacar 
L’illa amb llunes (1993), La lluna que riu (1999), Oda als peus (2008) 
y La vida que creix (2015), premio de la Crítica dels Escriptors Valen-
cians.

Por ello, como reconocimiento a su talento para acoger la poesía 
cuando llega, desde el amor y el respeto a las palabras,

DECRETO

Otorgar el Premio de las Letras de la Generalitat a Marc Granell i 
Rodríguez.

València, 6 de octubre de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El Premi de les Lletres de la Generalitat va ser creat pel Decret 
32/1986, de 10 de març, del Consell, i modificat pels decrets 247/1991, 
de 23 de desembre, i 107/2012, de 29 de juny, per a distingir i recom-
pensar aquells autors valencians les obres dels quals s’hagen dedicat 
preferentment a la creació literària i a la difusió de la cultura.

En virtut d’aquestes disposicions, mitjançant una resolució de 23 
de juny de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es va 
convocar el Premi de les Lletres de la Generalitat per a 2020.

Marc Granell va participar, juntament amb Adolf Beltran, Josep 
Piera i Eduard J. Verger, en la fundació de la revista literària Cairell, 
que va donar a conéixer tota una generació de poetes valencians. Va ser 
director, entre d’altres, de la col·lecció «Gregal Poesia», i de la col·lec-
ció «Poesia», de la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.

Entre els reconeixements rebuts destaca el Premi Vicent Andrés 
Estellés, en 1976, per l’obra Llarg camí llarg, i el Premi Ausiàs March, 
en 1979, amb Materials per a una mort meditada.

La seua trajectòria contínua amb els poemaris Fira desolada (1991), 
Versos per a Anna (1998), Corrent de fons (1999), i Matèria d’ombra 
(1999). L’any 2000 publica el volum Poesia reunida. 1976-1999, i més 
tard títols com Els camins i la mirada (2001), Poemes del caminant 
(2002), L’Horta nostra (2002) i Tard o d’hora (2006), entre d’altres.

Entre la seua obra dirigida al públic infantil i juvenil cal destacar 
L’illa amb llunes (1993), La lluna que riu (1999), Oda als peus (2008) i 
La vida que creix (2015), premi de la Crítica dels Escriptors Valencians.

Per això, com a reconeixement al seu talent per a acollir la poesia 
quan arriba, des de l’amor i el respecte a les paraules,

DECRETE

Atorgar el Premi de les Lletres de la Generalitat a Marc Granell i 
Rodríguez.

València, 6 d’octubre de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
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