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DADES BIOGRÀFIQUES

SINOPSI

Dues germanes, després de molts anys de no saber res una de l’altra, reprenen la comuni-
cació per correu electrònic. La germana petita havia decidit marxar de casa un bon dia sense 
donar explicacions, la qual cosa provocà que es tallés d’arrel qualsevol lligam familiar amb 
ella. Ara, des de la distància física, però també emocional, ha sentit la necessitat de restablir el 
contacte amb la seva germana gran. 

Primer serà un tempteig per part de les dues bandes; es cosiran ferides de poca importància. 
Després, però, la munió de paraules acabarà desbocant-se, i el que pretenia ser una aproximació 
cordial, la notificació d’una bona nova, el relat entranyable d’estades a països llunyans, les 
bogeries amoroses que es fan i es desfan, el dia a dia més rutinari... es convertirà en un remolí 
d’emocions descontrolades, amb viatges dolorosos al passat i al fons de l’ànima, que farà aflorar 
secrets inconfessables i els farà replantejar, a les dues, la vida que fins aleshores havien viscut.

Jenni Rodà i Casado (Olot, 1982) és llicenciada en Periodisme i es dedica a la correcció de textos, 
una feina que compagina amb l’ensenyament de català per a persones adultes. Recentment ha gua-
nyat alguns certàmens literaris, com ara el Premi de Narrativa Curta del Puig de Santa Maria i el de la 
Vila d’Alcarràs; el Premi Literari de la Bisbal del Penedès i el de les Preses; el Premi de Narració Curta 
de Riudellots de la Selva i el de Narrativa Torrell de Reus de Prades. 

Ha publicat «La iaia» a El superheroi esguerrat i altres contes; «Pati andalús» a Colada de lletres 
2016;  «Pintaungles de colors» a Lluitem junts; «Tot anirà bé» i «La samarreta rosa i amb lluentons» al 
recull de la cinquena temporada de VullEscriure; «La capsa de bombons» al Segre; «La casa de rajols» 
a Núvol i «El despertador» a Relats absurds. Té un espai de relats a la revista digital Descriu, titulat 
«Calaix de sastressa». 

Neus Verdaguer i Pagès (Olot, 1982) és diplomada en Educació Social i en Magisteri. Treballa de 
mestra des de fa gairebé una dècada i ha escrit nombrosos articles relacionats amb el món de l’educació. 

L’any 2016 va publicar Si no hi ha demà, un llibre solidari autoeditat, escrit a quatre mans amb Sílvia 
Pagès, la protagonista de la història. El mateix any va guanyar el certamen literari organitzat per la 
FEPCCAT (Federació Catalana de Paràlisi Cerebral) amb el conte infantil La cursa de barques, que s’ha 
publicat en català, castellà, anglès, francès, pictogrames, audiollibre i codi Braille. El 2017 ha publicat 
el relat «Diuen...» dins l’antologia solidària Lluitem junts. I juntament amb Jenni Rodà, ha estat guanyadora del Premi de Lite-
ratura Eròtica de la Vall d’Albaida amb l’obra Històries íntimes.  

Ni la distància ni el pas del temps poden trencar el vincle entre dues germanes separades per milers 
de quilòmetres i per ferides que hauran d’anar tancant.
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