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Records d’infantesa, amb una Barcelona grisa com a escenari i el ressò dels serials de la Francis, protagonitzats per
persones de carn i ossos, que porten guants i barret, enfilats
en relats escrits sense cap ordre premeditat, sorgits en moments
vitals diferents, arran de converses amb amics, lectures o
estats d’ànim.
Les narracions que formen aquest llibre són relats curts
que es clouen en ells mateixos i tracten de temes personals
i d’històries reals. El que els uneix és la veu pròpia de l’autora. I és aquesta veu pròpia la que permet que el lector
pugui descobrir un itinerari i uns desenllaços que es van
sumant en una perceptible evolució cognitiva de l’autora.
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és esposa, mare, àvia de quatre noiets, doctora en Psicologia
Social, defensora dels drets de les dones i dels infants, exprofessora universitària i està sempre dempeus per la democràcia i la
justícia. Li agraden les sabates i els rellotges, la bondat i el talent.
Ha escrit un llibre de poemes i una novel·la. També ha escrit
dotze llibres d’assaig i un gran nombre d’articles acadèmics i de
divulgació. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació i
actualment publica sovint al diari Ara. Els seus treballs li han valgut diversos premis: el premi Martí Julià de l’Institut d’Estudis
Catalans i el premi Maria Aurèlia Capmany de l’Ajuntament de
Barcelona, ciutat on va néixer i que s’estima d’allò més.
Quan no escriu, llegeix. Hi ha dues opcions més, que ens la
trobem al cine o passejant descalça per la platja. Gaudeix amb
les plantes del jardí de casa seva. Ara mateix està capbussada en
el seu segon recull de relats.
La podeu visitar a www.mviladot.com.
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