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Malauradament, la dona catalana és massa racional per a deixar-se mossegar per una
taràntula... Però, ¿per què no provar-ho? Finalment, es va decidir i va acceptar la invitació del
seu vell amic. Serien les primeres vacances de debò després d’un temps difícil; tenia ganes
d’evadir-se i desconnectar i un petit poblet a la costa adriàtica semblava l’opció ideal.
Òtranto havia estat el cor de la Magna Grècia, l’extrem més oriental de l’Imperi Romà
d’Occident, un gran centre cultural a l’Edat Mitjana; però també era el lloc on havia mort el
seu amant dos anys abans, deixant inacabada una novel·la...
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
en els 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.
Des que és adulta no havia escrit res, ni un sol poema: aquesta novel·la suposa el seu
debut absolut. És la primera, però no serà l’última. L’ha escrita per a tots els seus amics
estrangers, i els està dedicada.
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