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A mitjan segle XIX, un gran nombre de dones
de les cases més pobres dels pobles de les
valls de la Vansa i de Tuixent, a l’Alt Urgell,
van protagonitzar una aventura prodigiosa.
Enmig d’un paisatge envoltat de muntanyes,
aquestes dones valentes i intrèpides van
decidir emprendre un llarguíssim viatge a peu
fins a terres catalanes remotes, carregades de
plantes remeieres i altres productes naturals
per vendre i així guanyar un sobresou per a
les seves famílies. Se les coneixia com les
trementinaires perquè la trementina, una
resina que s’extreu del pi roig i combat amb
eficàcia el dolor, les va fer molt populars.
Aquest és el punt d’arrencada de la novel·la,
que dóna a conèixer la fascinant aventura de
dues trementinaires, la Dolors i la Sofia, àvia
i néta, per tot Catalunya; les seves

esperances i les seves pors, l’amistat, l’amor i
els perills que afrontaven en el seus viatges.

Qui és
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bruixes i Llegendes de bruixes i altres històries dels
nostres boscos. El 2018 va guanyar el Premi
Nèstor Luján de novel·la històrica, amb l'obra El
pirata de cala Morisca. La seva obra ha estat
traduïda al castellà i al polonès. Des de l'any 2013
presenta i dirigeix Club Dante, el programa de
literatura de Rne Ràdio 4 (Premi Nacional al
Foment de la Lectura 2019 atorgat pel Ministeri
d'Educació). És fundador de l'ESEC Escola
d'Escriptura de Catalunya.

David Martí i Martínez (Barcelona, 5 de juny de
1970) és un escriptor català. Humanista de
formació, va treballar durant molts any com a
professor, consultor i responsable de projectes
relacionats amb l'ús de les noves tecnologies per
empreses, organismes públics i entitats sense
ànim de lucre. Va debutar com a novel·lista el
2010, amb l'obra Les bruixes d'Arnes. També és
autor de La (r)revolución interior, La metgessa de
Barcelona, Paraules d'amor, El guerrer adormit,
Les dones sàvies de la muntanya, El caçador de

