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El dring del sentit, d’Esperança Castell, «una 

exploració cap endintre» 

 
Un llibre important per als amants de la poesia i la psicoanàlisi, que ens 

ajuda a endinsar-nos en el propi jo a través de l’experiència vital i literària 

de la poeta. 

 

La poeta Esperança Castell publica, dins la col·lecció «Vides privades», El 

dring del sentit. Es tracta d’un llibre tremendament original i difícil de definir: 

un collage d’assaig, poesia, biografia, dietarisme i psicoanàlisi vinculat a la 

literatura..., tot allò que d’una manera àmplia podem inscriure dins el que 

anomenem «literatura del jo».  

 

A El dring del sentit, Castell ens ofereix tota una trajectòria vital d’experiències i 

opinions que aniran bastint la recreació literària del seu propi jo. Un jo poètic 

que anirà creixent a partir de cada instant vital i de cada mirada transparent i 

despullada del seu món interior, on vida i obra s’influeixen i es juxtaposen. 

 

La particularitat d’aquesta obra és que l’autora repassa tota la seva vida a partir 

dels versos que any rere any ha anat escrivint, alguns publicats i d’altres d’inèdits 

que per primera vegada arribaran als lectors. La poesia li serveix com a punt 

de partida per desgranar i plasmar tot allò que l’ha fet ser qui és i com és. Si 

una cosa destaca de l’obra de Castell és que de cada experiència se n’emporta 

un aprenentatge que la fa créixer com a persona, com a professional i també 

com a escriptora. El dring del sentit «és una exploració cap endintre, un camí 

d’autoconeixement […], però també una rehumanització del nostre pas 

per la vida», comenta Mònica Miró al pròleg. «No cerquen, els seus mots, 

l’aprovació meravellada dels altres pròpia d’una cultura de masses atordidora; 

no aspiren a cap glòria egotista: al contrari, parlen per a tothom qui els llegeix, 

qui se’ls fa seus de manera natural, gairebé inevitable». 
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Després de Diaris haitians, de Rita Pijoan, El dring del sentit és el segon llibre de 

la col·lecció «Vides Privades», on cadascun de nosaltres, lectores i lectors, 

reivindicarem la nostra pròpia vida en emmirallar-nos ―des dels paisatges més 

personals― en les vivències i existència d’altri. 

 

INTERÈS LITERARI 
 

«Cus una trama per restablir vincles, perquè dialoguin el racional i l’irracional, 

l’exterior i l’interior, l’individu i la col·lectivitat, la seva professió i la seva vida 

familiar, l’ésser humà i el paisatge, la natura i la cultura, la raó lògica, la raó 

poètica i la raó psicoanalítica. És una exploració endintre, un camí 

d’autoconeixement». 

Mònica Miró 

 

SOBRE L’AUTORA 

 

Nascuda a Sant Adrià de Besòs (1951), Esperança 

Castell és psicoanalista i poeta. Llicenciada en 

Psicologia per la UB i Doctora en Medicina per la 

UAB, el món de les lletres esdevé el fruit tardà d’una 

vida dedicada a les persones.  

Ha publicat  els llibres de poemes Negre i fil (2011), 

Flames a la fosca (2013), Arrels a la roca (2016), Blau 

argila (2018) i Mig pa i una flor (2020). És coautora 

de Trencadís (2015), Cadències (2015) i En l’angle de la 

tarda (2017). 
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L’Editorial Trípode va néixer l’estiu 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. 

 

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 una estabilitat perfecta. 

 

 

 

 
 

 

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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