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«...no estem davant d’una opera prima qualsevol o prototípica del que solen ser

aquesta mena d’obres, sinó davant d’un poemari que sembla de totes totes venir

de lluny. Però no tant d’aquesta llunyania geogràfica a què al·ludeix el títol de

l’obra, com d’una llunyania o fondària moral des de la qual han estat escrits els

poemes. Qualsevol lector que s’hi acari percebrà de seguida que aquest no pot

ser de cap de les maneres un primer llibre, sinó el primer que l’autor dóna per

bo, cosa ben diferent: els poemes ens arriben fets, pastats, assaonats, en el

punt de cocció just. Però per damunt de tot tenim la impressió d’assistir al naixe-

ment d’una veu que [...] surt de les mateixes aigües de la Poesia.», del pròleg

d’Àlex Susanna. 

MARCEL RIERA va néixer a Badalona el 1956 i viu des fa uns anys a Premià

de Dalt. S’ha dedicat a l’ensenyament, a l’administració, al basquetbol i a la

política, entre d’altres coses, cap de les quals, creu ell, és incompatible amb la

lírica. Té un llibre publicat però no de poesia i té altres llibres de poesia però no

publicats. Lluny és fruit d’una pila de viatges per països no gens exòtics i per la

veu de poetes i pintors tan bons i tan propers com sovint massa poc coneguts,

i fruit també de la certesa que el millor de cada viatge és sempre tornar a casa.
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