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La Claire és una noia jove i apassionada a qui fascinen les grans ciutats i que ha viscut
una existència frenètica a Londres durant els darrers anys. Però la Claire, com tots els éssers
humans, no sempre troba en les companyies que freqüenta aquella pau i serenitat que també
reclama la seva ànima. Serà en un lloc on ella mai no hauria sospitat, i a través d’unes
coneixences que mai no s’imaginava fer, que la Claire descobrirà aquella tranquil·litat que en
secret tant desitjava. Mitjançant el dolor per la mort, la pèrdua de l’amor sabut, els horrors de
la guerra i l’amistat, la Claire passejarà entre camps de pomers les seves esperances, quan la
posta daura i tenyeix de molts colors els camps normands de Calvados, un indret quasi
màgic, com ens apuntava Thomas Mann que era la seva muntanya, on encara és possible
trobar la felicitat.
Marta Puig i Vilardell ha escrit una obra tendra i delicada, amb la qual s’ha fet
mereixedora del II Premi de Novel·la Olga Xirinacs 2008.
MARTA PUIG I VILARDELL va néixer el febrer de 1969 a Manlleu (Osona), d’on prové
tota la seva família. Als tres anys va anar a viure al Gironès, on ha crescut, estudiat i viscut
gairebé sempre, a excepció d’un període a Puigcerdà i un altre a Barcelona.
Des de molt petita tenia clar que volia ser advocada, tot i que les seves assignatures
preferides a l’escola van ser, i per aquest ordre, llengües estrangeres, geografia i literatura.
Va estudiar Dret per vocació, tot compaginant els estudis amb els de solfeig i piano, i
ha tingut l’oportunitat de poder exercir la carrera des que va sortir de la universitat, sempre
als serveis jurídics de diferents administracions: al Consell Comarcal de la Cerdanya, als
Departaments de Governació i de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i,
actualment, a la Diputació de Girona.
L’any 2007 es va donar a conèixer amb la novel·la Les muntanyes d’Albània. Un
camp de pomers a Calvados és la seva segona obra publicada.
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