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La destil·lada poesia breu d’Hybrida neix d’una brillant síntesi 
d’emoció i pensament, de nota sensorial i indagació moral, de 
reminiscència i prospecció. En els haikus i tankes de l’obra 
conflueixen la tradició occidental, en particular la llatina amb 
el seu pòsit de saviesa gnòmica, i l’oriental, amb la seva de-
licada assumpció dels dies, de la natura, i del que és precari, 
imperfecte o incomplet. Les càpsules líriques d’Hybrida ba-
teguen amb una força sovint inèdita (és el cas de les singulars 
tankes mestisses, mig llatines mig catalanes) i sempre pro-
funda en el seu joc d’antinòmies entre la bellesa efímera i el 
sagrat immutable, entre la mancança i la plenitud, entre la 
pèrdua i el guany. Un llibre que ens proposa un recorregut del 
naixement a la mort pels moments robats a la successió in-
forme de les hores, i que, amb l’ofrena d’aquest feix d’instants 
fragmentats, ens encara cap a una reflexió sobre un temps que 
ja ha deixat de ser orgànic per ser ontològic, un temps del 
qual els versos de Mònica Miró Vinaixa esdevenen una subtil 
i esplendent mesura.

HYBRIDA de Mònica Miró Vinaixa

Mònica Miró Vinaixa (Barcelona, 1969) és llicenciada en Filologia 
Llatina i en Filologia Francesa i Màster en Història de les Religions. 
Professora, escriptora i traductora, ha estat docent a la Universitat de 
Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat Oberta de 
Catalunya. Imparteix cursos d’escriptura creativa i de literatura clàssica 
a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
Ha publicat nombrosos estudis sobre llengua i cultura llatines, literatura 
francesa, antropologia de les religions i llengua i literatura catalanes. 
Entre les seves obres destaquen, per la relació que estableixen amb 
Hybrida, el llibre de haikus En el límit de l’ombra, pols de cinabri (2011), 
amb Abraham Mohino Balet, i el recull d’epitafis poètics llatins Perennia 
(2015), aparegut també a Godall Edicions.
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