
     NOTA DE PREMSA 
Trípode, símbol perfecte de l’estabilitat 
 

EDITORIAL TRÍPODE - www.tripode.cat - info@tripode.cat 
C/Aribau, 114, entl. 4a Barcelona 08036 

 

 

 

Montse Rubinat publica el seu primer recull 

de poemes, Tornar a néixer 
 
El poemari de Rubinat és el tercer de la col·lecció de poesia 
contemporània en català de l’Editorial Trípode. 

 
Montse Rubinat sempre ha estat vinculada al món de la cultura i l’escriptura. És 
coneguda, especialment, com a autora de narrativa, ja que ha participat en 
diversos reculls de relats juntament amb altres autors i ha publicat dos llibres de 
literatura infantil i juvenil. Ara li descobrim una nova faceta literària amb els 
poemes que publica l’Editorial Trípode, Tornar a néixer. Un títol que conté 
dos subtítols: Sota el signe de l’Omega i Del Micro al Macro Kosmos. 
 
La poeta ens proposa una «poesia metafísica i reflexiva» que parteix de la 
realitat a través d’un recull dividit en quatre parts que segueixen una estructura 
molt ben equilibrada i que, amb una clara intenció literària i narrativa, comencen 
per o: «Ofec», «Òbit», «Omega» i «Oda».  
 
Tornar a néixer destaca per la multiplicitat de temes que evoca: la vida, l’amor, 
el pas del temps, la fertilitat, la mort, l’absència, la desmemòria…, sempre 
tractats des d’una perspectiva contemporània amb reminiscències constants al 
món clàssic. Sens dubte, però, l’univers femení és el tema cabdal de la poètica 
de Rubinat. Tal com destaca Vicenç Llorca en el pròleg «aquest és un poemari 
molt ben travat des d’una consciència literària de dona, no tan sols en les 
intencions, sinó sobretot en el tractament dels temes i la tria sovint d’imatges 
que remeten a un univers femení, des de la veu al cos». La influència de la dona 
ja és palesa en l’inici de cada una de les parts, ja que l’autora s’inspira en quatre 
escriptores de renom —Marguerite Yourcenar, Mercè Rodoreda, Sylvia Plath i 
Isabell Allende— que li permetran entrar en profunditat en les qüestions 
tractades.  
 
Amb aquest poemari, l’Editorial Trípode va consolidant un catàleg que, a més 
de donar a conèixer noves veus del panorama literari català, aquest 2021 s’ha 
iniciat amb la poesia catalana contemporània. Tornar a néixer és el tercer 
d’aquesta col·lecció que ja té previstes altres publicacions els propers mesos. 
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INTERÈS LITERARI 
 

«La poeta parteix de la realitat per tal de proposar-nos una poesia metafísica i 
reflexiva». 

Vicenç Llorca 

 

SOBRE L’AUTORA 

 

Montse Rubinat va néixer a Barcelona el 1976, encara que està 

vinculada des de fa molts anys amb la comarca de l’Urgell, on 

viu. Amb experiència professional tant en l’àmbit de 

l’administració pública com en l’empresa privada, la seva vocació 

cultural l’ha portada des de fa anys a impulsar nombrosos 

projectes i a organitzar de manera infatigable molts actes literaris. 

Des del punt de vista creatiu, fins ara la coneixem com a autora de narrativa, 

amb diversos premis obtinguts i obra de narrativa publicada. En l’àmbit 

acadèmic, és diplomada en Ciències Econòmiques i Empresarials, i en Direcció 

i Administració d’Empreses per la Universitat de Barcelona. 

 

 
 

ISBN: 978-84-122351-9-7 
Pàgines: 76 

Mida: 13x19. Rústica amb solapes 
PVP: 11,50 € 

Publicació: maig 2021 
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L’Editorial Trípode va néixer el juliol de 2018 amb la intenció de promoure 

noves veus d’autors catalans, i amb una molt acurada selecció; i alhora també, 

per descomptat, autors consolidats dins l’alta literatura. 

El volum previst de publicacions és de 8/10 l’any, per tal de poder dur a terme 

una bona tria, cura i promoció de cadascun dels títols que publiquen. 

 

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 
Tel.: 649 02 41 52 
comunicacio@tripode.cat  
Pilar Blasco, editora  
Tel.: 630 92 37 01  
info@tripode.cat  
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