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Llicenciada en Filologia, després de jubilar-se com a pro-
fessora de valencià, gaudeix de l’escriptura: «ella, Cor» 
(Accèssit Local de Poesia 2020 a Canals), «Dones» 
(Accèssit Local de Narrativa 2020 a Canals), «Pàmpols de 
foc» (3r Premi de Relats Eròtics 2021 al Penedès), 
«Profanació» (1r Premi de Microrelats 2021 a Mont-roig del 
Camp), «Confidència» (1r Premi de Microrelats 2021 a 
Morella), «Lluna nova» (3r Premi de Microrelats 2022 a la 
Pobla Llarga), «La cadira» (1r Premi de Relat Breu 2022  
a la Pobla Llarga) i «Flors i violes» (Premi de Microrelats 
2022 a Montcada i Reixac).

Amb Marinada, ha guanyat el XLII Premi de Poesia «25 
d’Abril» Vila de Benissa 2022.

Talment un corrent d’aire, que naix per contrast 
entre el mar fresc i la terra càlida, les experièn-
cies del passat i del present originen versos en 
què la sentor marina es fa notar en tradicions i 
infantesa, sotmetiment i esperances. El vaga-
reig emocional i la maduresa de l’amor, envoltat 
de vegetació i roques amb enyorança del mar, 
s’ameren de sentiments en Marinada, que esde-
vé literatura per estima al país i a la llengua.

Entre estepes i pebrella
te de roca i farigola,
escolte oceans remots
escopir petxines buides,
meduses i soll d’humans.

Danses d’aire desfullen el pi ver,
li obren escates i en salten pinyons.

Sola, vagarege desficiosa.
Despulle de tellerines la sorra,
prenc barretets i garotes als rocs.

Amb enyorança i gaudi, invocaré
la claredat de la mirada verda,
els llavis malmesos per marinades,
la salabror del cabell amerat.
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