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{27}

Beseit (Terol) /
Beceite (Teruel), 1967 

Susana  
Antolí 
Tello    

Tornem a ser sincers!
Tornem a ser goluts!
Tornem a riure per res!
Tornem a ser menuts.

Fragment de «Tornem a ser menuts!», 
dins de l’obra Tornem a ser menuts!, 2006
Fragmento de «Tornem a ser menuts!», 
dentro de la obra Tornem a ser menuts!, 2006

 
{CAT}
Susana Antolí va nàixer a Beseit 
l’any 1967. La professió de mestra 
i l’amor per la llengua materna la 
van empènyer a escriure, sobretot, 
poesia. Ha obtingut diversos 
premis per la seua obra, tant en 
prosa com en poesia.  

{CAST}
Susana Antolí nació en Beceite el 
año 1967. La profesión de maes-
tra y el amor por la lengua mater-
na la empujaron a escribir, sobre 
todo, poesía. Ha obtenido diver-
sos premios por su obra, tanto en 
prosa como en poesía.  

L’any 2002 presenta Memòries d’un altre segle. Vivències 
d’Angelina Bel Mateu al IV concurs de Memorias 
Bajoaragonesas el 2002, i queda en el segon lloc. El 
2004 guanya el I Premi Maties Pallarès de Relats i el 
2005 el I Concurs de relats Hiperbreus de la Comarca 
del Matarranya. El 2006 aconsegueix el premi 
«Guillem Nicolau» amb Tornem a ser menuts i el 2016 
publica la novel·la Senderes de gebre.  

El año 2002 presenta de Memòries d’un altre segle. 
Vivències d’Angelina Bel Mateu al IV concurso de 
Memorias Bajoaragonesas en 2002, y queda en segundo 
lugar. En 2004 gana el I Premi Maties Pallarès de Relats 
y en 2005 el I Concurs de relats Hiperbreus de la 
Comarca del Matarranya. En 2006 consigue el premio 
«Guillem Nicolau» por Tornem a ser menuts y en 2016 
publica la novela Senderes de gebre. 
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Vozes en o zierzo
Veus en el cerç

Voces en el cierzo


