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Gemma Lienas ens  lliga amb un fil  invisible des 
de  la  primera  plana.  Una  novel∙la  amb  gran 
riquesa de  línies narratives que no posts deixar 
de  llegir. És  la històira d'una dona que  troba en 
el passat les respostes del seu futur.
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A  Sara i els silencies,  la música ho  inunda 
tot. És la sensualitat de la dona que s'alça i 
resisteix.  És  la  passió  que  batega  sota  les 
cuirasses.  És  la  melodia  sanadora.  És  la 
fraternitat a  la sala d'espera d'un hospital. I 
és l'atzar dels llaços familiars. 
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