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L’Editorial Trípode recupera el 
modernista Arnau Martínez i Serinyà 

 

Per primera vegada s’edita un llibre que recull la poesia i els articles 
periodístics de Martínez i Serinyà, poeta, advocat i orador brillant, molt 
influent dins del moviment catalanista de l’època. 

El març passat Trípode va publicar per primera vegada l’obra completa de 
Jeroni Zanné, un dels grans autors del Modernisme català que va destacar com 
a crític literari i musical, poeta i prosista. En aquest context de finals del segle 
XIX i principis del XX, hi va haver altres artistes i autors molt influents que, 
inexplicablement i de manera injusta, van caure en l’oblit. L’editorial catalana, 
doncs, ha iniciat una nova col·lecció sota el nom de «Biblioteca del 
Modernisme» que té com a objectiu recuperar aquestes veus culturals i d’alta 
qualitat literària. El segon volum de la col·lecció, Poesia i periodisme d’Arnau 
Martínez i Serinyà, recull poemes i articles periodístics d’aquest jove poeta i 
articulista que, tot i morir als 30 anys, va deixar un llegat digne de ser recopilat.   

Novament, i tal com ja va fer amb Jeroni Zanné, el filòleg Martí Duran és 
l’encarregat de donar forma i text a aquest llibre de 248 pàgines en el qual el 
lector podrà percebre, a través dels seus poemes i articles, la ideologia 
progressista i d’esquerres que va definir Martínez de Serinyà, la seva implicació 
amb el catalanisme i la clara sintonia amb la tradició cultural francesa i els 
clàssics italians. L’autor del pròleg, Agustí Alcoberro, historiador i escriptor, 
elogia la figura del poeta i periodista modernista que, malgrat la seva curta vida, 
va participar d’una manera «trepidant» en la vida política i social del seu temps. 
La imatge de la coberta és una pintura de Ramon Casas, Garrot vil (1894). 

Així doncs, endinsar-se en l’obra de Martínez i Serinyà és com topar-se amb 
una situació política, social i cultural que ens ajuda a entendre el moviment 
catalanista de fa cent anys, equiparable en molts aspectes al d’avui.  
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Poesia i periodisme  – Arnau Martínez i Serinyà 
 
Arnau Martínez i Serinyà escriví nombrosos articles que formen 

part del millor periodisme de principis del segle XX i que ara 

recopilem en aquesta edició. I com a poeta ens ha deixat sonets de 

gran qualitat, dins del corrent parnassià. 

Aquest és el segon volum de la col·lecció «Biblioteca del 

Modernisme» que té una voluntat de recuperació dels nostres 

millors poetes del Modernisme injustament oblidats. Un greuge 

històric que volem reparar. 
L’edició és a cura de Martí Duran, que també és l’autor de l’estudi 
introductori. Agustí Alcoberro és l’autor del pròleg. 

 

 
 
Novembre 2019 
248 pàgines 
15x22 cm 
Rústica amb solapes 
18,50 € 

 

 
• «Martínez Serinyà va participar, des d’unes conviccions 

catalanistes i d’esquerres, en la trepidant vida política del seu 

temps». Agustí Alcoberro 

 

• «Els seus sonets, veritables joies de la moderna poesia 

catalana». Jeroni Zanné 

 

• Llegir els articles de Martínez Serinyà avui és pensar en el 
passat —catalanisme d’inicis del segle XX— i viure alhora la 
més estricta actualitat. 

 

 

Arnau Martínez i Serinyà (Barcelona, 1880-1910) tingué una vida curta però 
intensíssima. Advocat, poeta, articulista i orador brillant, s’implicà 
profundament en el moviment catalanista de principis de segle. 
 
Martí Duran Mateu (Barcelona, 1970) és doctor en Filologia Clàssica i 
llicenciat en Dret. Professor de grec i llatí, també ha curat, per a aquesta mateixa 
editorial, la Poesia original completa de Jeroni Zanné. 
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El Trípode (del grec “tres peus”) és físicament el símbol perfecte de l’estabilitat. Un recolzament per 

tres punts crea un pla virtual geomètric que implica que mai trontolli o es balancegi.  

 

L’arrelament del nostre segell el volem fonamentar en els bons autors, en la complicitat dels lectors i 

en l’amor per la literatura que ens uneix a tots tres en un equilibri perfecte. 

 
 

 

 

 
 

 

Per ampliar informació o concertar entrevistes poseu-vos en contacte amb nosaltres! 
Helena Batlle, comunicació 
comunicacio@tripode.cat  
Pilar Blasco, editora  
T: 630 92 37 01  
info@tripode.cat  
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