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«MA és un espai contemplatiu on la reflexió  
es torna laxa i entoma sense força el jo.  

No s’imposa, acull.  
T’agafa de la mà i et porta a poc a poc.»  

—del pròleg d’Eva Baltasar
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Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Uni -
versitat de Barcelona, actualment fa de gestora cultural i 
comissària de programes d’arts visuals i literaris a Vilafranca 
del Penedès, i col·labora amb artistes acompanyant, sempre 
amb paraules, treballs plàstics vinculats al món poètic, com 
ara els àlbums Cal·ligrafies varietals (2013) i Roc i soca 
(2016), aquest darrer inspirat en els versicles de Ramon Llull 
del Llibre d’amic i amat, tots dos de l’artista Fèlix Plantalech. 

També ha col·laborat amb el compositor i guitarrista Toti 
Soler, escrivint textos de l’àlbum Tres Vides, o amb l’acordio-
nista Anna Peret, amb qui ha creat diversos muntatges poetico -
musicals, com El vi encenia la vida, Els nostres clàssics, L’arbre 
de l’alliberament i T’escullo a tu. 

A més de MA, ha publicat dos reculls més de textos poè-
tics: L’Ara ets tu (Edicions Andana) i Respirar per la ferida 
(Viena Edicions).  

MA 
 
MA, paraula japonesa que significa ‘interval, espai’. Per exten-
sió, en l’espiritualitat, el pensament i les arts, expressa pausa, 
buit, silenci, absència de centre i, fins i tot, el trànsit entre 
estats mentals. En aquest sentit, simbolitza un espai de cons-
ciència, ple d’energia i tensió.  
 
Arribar al MA. Al blanc silenciós que habita entre paraula i 
paraula. A l’espai no escrit i alliberat de l’atapeïda angúnia 
dels sotracs de l’existència. 
 
El silenci conduint a una escriptura entranyada, absent de so.  
 
Blanc de silenci de llum de lluna a través dels estrets porti-
cons que mirem en la cal·ligrafia japonesa del MA.  
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