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Periodista Alex Hernández Orellana guanya premi novel·la Mollerus
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Periodista Alex Hernández Orellana guanya premi novel·la Mollerus
Mollerussa (Pla d'Urgell), 2 abr (EFE). El periodista i comunicador, Alex Hernández Orellana, de 35
anys i nat a Girona, ha guanyat la XVII edició del Premi de Novel·la BreuCiutat de Mollerussa (Lleida)
amb la seva novel·la "Oblidades a les golfes".
La novel·la guanyadora, segons ha va explicar EFE el seu autor, és una obra coral que "retrata una forma
de viure per part de la joventut i el turisme que visita a tot ritme les nits d'una Costa Brava per molts
desconeguda".
L'obra recrea els hàbits de "els noctàmbuls, del turisme de masses que ens visita, només interessats per la
marxa trepidant de l'alcohol, la música contemporània i les drogues", tot plegat ambientat en l'any dels
Jocs Olímpics de Barcelona, el 1992.
El guanyador dels 4.000 euros amb que està dotat el premi, concedit per l'ajuntament de Mollerussa, ha
treballat sempre en el món de la comunicació com periodista i com a productor, guionista i presentador
de televisió, ja que és un dels fundadors de la productora televisiva Omago Produccions, amb seu a
Girona.
En la seva trajectòria literària ha redactat la biografia de la gironina Victòria Ferrer, sota el títol
"Llàgrimes d'una mare", i el 1999 va guanyar el Premi de Narrativa Eròtica de la Universitat de Girona
amb una selecció de contes "Quotes sexuals".
L'obra finalista ha estat "Records des de Mèxic", guanyadora d'un accèssit de 1.000 euros que han estat
per Marta Planes Cases, una periodista de 27 anys de Ponts (Noguera) que viu des de fa uns anys a
Barcelona.
Marta Planes ha explicat a EFE que la seva obra relata "el drama personal d'un família, especialment
d'una noia en plena postguerra espanyola, centrat en la misèria moral d'uns personatges que lluiten per
sobreviure als mals temps".
A aquesta edició del Premi de Novel·la Breu de Mollerussa han concorregut un total de vint obres
procedents de diverses localitats d'àrees en les que es parla català. EFE.
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