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Lliurament del I Premi literari Romanyà en 
memòria de Mercè Rodoreda 

 
L’Editorial Trípode impulsa un premi dedicat a poetes inèdits. 

  

Ja hi ha data per al lliurament del I 

Premi literari Romanyà en 

memòria de Mercè Rodoreda, de 

poesia catalana, i per a poetes 

inèdits, que ha organitzat l’Editorial 

Trípode en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

i en el qual s’han presentat 

cinquanta-tres reculls de poemes. 

 

El naixement d’aquest premi 

coincideix amb el 40è aniversari de 

la mort de Mercè Rodoreda (Romanyà de la Selva, 13 d’abril de 1983) i té 

vocació de continuïtat, per tal de potenciar el conreu de la poesia en llengua 

catalana i els seus poetes com una clara manifestació literària que aporta valor a 

la nostra cultura.  

 

El veredicte del jurat —format per Mariàngela Vilallonga, Abraham  Mohino, 

Isabel Ortega, Esteve Plantada i Mònica Miró— es farà públic el 15 d’abril de 

2023, a les 12 h, a la plaça de l’Església de Romanyà de la Selva (Santa 

Cristina d’Aro), un acte organitzat en col·laboració amb l’Ajuntament. El 

premi consisteix en la publicació del recull de poemes guanyador. L’obra 

guanyadora serà publicada per l’Editorial Trípode el transcurs de l’any 2023, 

dins la seva línia de poesia catalana contemporània i en una col·lecció específica 

que es crearà amb aquesta finalitat.  
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L’Editorial Trípode va néixer l’estiu del 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 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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