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Teresa Costa-Gramunt publica un nou 

poemari amb Editorial Trípode 
 

La col·lecció de poesia contemporània en català de Trípode publica un 

nou recull de poemes de l’autora de Vilanova i la Geltrú. 

L’any de l’estrella, editat i publicat per Trípode, és el títol de l’últim poemari 

de Teresa Costa-Gramunt, poeta, escriptora i dissenyadora d’exlibris amb una 

llarga trajectòria i reconeixement en el panorama literari català. 

 

Tal com afirma Oriol Pi de Cabanyes al pròleg, la poesia de Costa-Gramunt 

és una poesia que «pren forma a partir d’un gran esforç de contenció, on més 

important que la sensorialitat és el concepte». Sense drames i artificis, els versos 

de la poeta són, clarament, una poesia de l’experiència acompanyada de les 

il·lustracions d’Adelaida Murillo. A L’any de l’estrella, importa la vivència 

sense decorativisme, l’experiència que va més enllà de la quotidianitat i es 

connecta amb l’ànima pura i impol·luta.  

 

Són molts els temes tractats per Costa-Gramunt, des dels atemptats del 2017 a 

Barcelona, passant per reminiscències del passat, fins a poemes inspirats en 

éssers estimats. No és d’estranyar, doncs, que l’alteritat sigui omnipresent en 

aquest poemari.  «No hi pot haver “jo” sense “tu”», destaca Pi de Cabanyes. En 

tots la idea de l’estrella té un sentit del tot simbòlic: «és llum i és vida». La 

seva esplendor és la guia i referent per a qualsevol moment vital i circumstància, 

bona o dolenta. 

Amb Teresa Costa-Gramunt, Trípode consolida una col·lecció de poesia 

contemporània en català que va iniciar-se a principis del 2021 i que ha anat 

agafant volada al llarg de l’any amb autores com Núria Mirabet, Mònica Miró, 

Montse Rubinat i Rosina Ballester.   
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INTERÈS LITERARI 
 

«La poesia de Teresa Costa-Gramunt és una poesia de la simplicitat, sense 

artifici, volgudament antiretòrica». 

      Oriol Pi de Cabanyes 

 

«Pas a pas, a les palpentes, seguim una llum petita imatge i part de la gran Llum 

o el que És. Alta estrella al cel, o estrella d’Orient, la petita llum orienta en la 

foscor. […] No apareix l’estrella fins que l’ànima del viatger no la necessita per 

al viatge, diuen mestres antics. L’estrella: imatge de l’anhel íntim de buscar-la. 

L’aventura que segueix la llum demana l’ànim despert». 

«La figura d’un any és una metàfora del temps del viatge, l’estrella és la figura 

d’algunes orientacions del pelegrinatge.» 

 

Amb il·lustracions d’Adelaida Murillo. 

 

SOBRE L’AUTORA 

 

Teresa Costa-Gramunt (Barcelona, 1951). 

Viu a Vilanova i la Geltrú. Formació 

artística i humanista: disseny gràfic, 

psicologia, grafologia, italià, cultures 

orientals i simbolisme. Dissenyadora 

gràfica. Fundadora de l’Associació Catalana 

d’Exlibristes. 

 

Des de 1990 es dedica intensament a la creació literària. Ha publicat més de 

quaranta llibres entre assaigs, narracions, biografies, llibres de viatges, poemes i 

prosa poètica i memorialística. Col·labora en diversos mitjans de comunicació, 

entre d’altres, a Eix Diari, Núvol, El 3 de Vuit i La Fura. Ha guanyat diversos 

premis literaris, dona conferències, tradueix i considera que l’escriptura és un 

camí de coneixement. Té dos blogs: El vel d’Harmonia i Elogi de l’exlibris. 

 

http://www.tripode.cat/
mailto:info@tripode.cat


     NOTA DE PREMSA 
Trípode, símbol perfecte de l’estabilitat 
 

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

 

 

 
 

ISBN: 978-84-123920-3-6 
Pàgines: 78 

Mida: 13x19. Rústica amb solapes 
PVP: 12,00 € 

Publicació: agost 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.  
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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 una estabilitat 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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