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COMPLETA TU 
INFORMACIÓN

ESCRITORAS ACTUALES EN LAS LENGUAS 
PROPIAS DE ARAGÓN

Decidida a emmirallar-me en l’espill de les 
aigües del Matarranya vaig professar que 
n’assumiria còmplice les seves pors, els seus 
desitjos, les seves bones voluntats, les seves 
savieses i les seves ignoràncies, les tafaneries, els 
judicis i fins els perjudicis, els seus honors, els 
seus odis, dels quals n’hi ha, i molts, com a tot 
arreu, i de tota mena.

 
{CAT}
Nascuda a Barcelona el 1969 però amb 
vinculació familiar a Beseit. És llicenciada 
en Història de l’Art amb postgrau en 
Arts Escèniques. Ha dirigit muntatges 
dramàtics al Liceu de Barcelona, la 
Maestranza de Sevilla o la Royal Opera 
House al Coven Garden de Londres.

{CAST}
Nacida en Barcelona en 1969 pero 
con vinculación familiar en Beceite. 
Es licenciada en Historia del Arte con 
postgrado en Artes Escénicas. Ha diri-
gido montajes dramáticos en el Liceo de 
Barcelona, la Maestranza de Sevilla o la 
Royal Opera House en el Coven Garden 
de Londres.

{32}

Fragment de «Cerç avant» dins Dona, lletra, aigua, 2022
Fragmento de «Cerç avant» dentro de Dona, lletra, aigua, 2022

Ha escrit contes per a nens i obres narratives 
com La venda de l’Hereva, premi «Guillem 
Nicolau» de Literatura en llengua catalana 
del Govern d’Aragó 2009. Té publicada una 
obra teatral, Fora de temps, fora de lloc (2010), 
el 2018 és premiada novament amb aquest 
premi per Arbàgel, un revolt d’amor, i el 2022 
per Dona Lletra Aigua.

Ha escrito cuentos para niños y obras 
narrativas como La venda de l’Hereva, premio 
«Guillem Nicolau» de Literatura en lengua 
catalana del Gobierno de Aragón 2009. Tiene 
publicada una obra teatral, Fora de temps, 
fora de lloc (2010), en 2018 es premiada 
nuevamente con el premio «Guillem 
Nicolau» por Arbàgel, un revolt d’amor, y el 
2022 por Dona Lletra Aigua.

Barcelona, 1969 
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