
 

 
Petons de diumenge narra la vida de la 
Valèria Isern, una dona lluitadora i un xic 
rebel per als temps que li van tocar viure. 
La Valèria aconsegueix anar a la 
universitat i estudiar arqueologia, casar-
se i tenir una família amb l’home que ella 
estima malgrat que en aquella època els 
pares encara escollissin els marits per a 
les seves filles. L’obra comença amb una 
Valèria ja gran, amb fills, néts i víctima 
d’un càncer irreversible, però tenaç i forta 
com la noia que decideix entrar al cinema 
a veure Gilda encara que després s’hagi 
d’anar a confessar… 

  

L’autora ens presenta la protagonista 
mitjançant els seus diaris personals, les 
entrevistes amb els seus familiars i a 
través de la correspondència que manté 
amb l’Elisa, la seva amiga de tota la vida. 
Soler ens va despullant l’ànima de la 

Valèria de mica en mica i mostra al lector 
com era la vida a mitjans del segle XX: 
quan guardar les aparences era de vital 
importancia, quan els enamorats es veien 
d’amagat perquè en públic una noia i un 
home sols estaven mal vistos, quan els 
petons de veritat es guardaven per als 
diumenges… 

 

 



 

 

Sílvia Soler i Guasch (Figueres, 5 

d'octubre de 1961) és una escriptora i 

periodista catalana.  

Es va llicenciar en ciències de la 

informació. Al llarg de la seva trajectòria 

laboral ha exercit de redactora de 

programes de ràdio i de col·laboradora en 

diferents mitjans de comunicació com 

Catalunya Ràdio, Televisió de Catalunya i 

el diari Ara. Va ser guionista d'El matí de 

Josep Cuní de Catalunya Ràdio. 

La seva obra s'ha traduït a múltiples 

idiomes: anglès, castellà, italià, francès i 

portugués. És germana de Blanca i Toni 

Soler i Guasch i filla de la poeta Carme 

Guasch.  
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