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Margarida Aritzeta i Abad
Valls, 20 de julioll de 1953

És escriptora i professora de teoria de la
literatura i literatura comparada a la
Universitat Rovira i Virgili. Durant els anys de
la seva formació, fa tres cursos de Belles Arts
a l'Escola Sant Jordi de Barcelona (actualment
Facultat de Belles Arts), que inicialment
combina amb els estudis de filosofia i lletres a
la Universitat de Barcelona, fins que abandona
les Belles Arts per dedicar-se plenament als
estudis humanístics. Entra en contacte amb el
món literari i coneix els escriptors que
comencen a tornar de l'exili, les figures de
referència, així com els aleshores joves de la
generació dels Setanta, amb qui lliga amistat i
relacions literàries, encara que no comença a
publicar fins a la dècada dels 80.
Ha publicat contes amb Ofèlia Dracs en els
volums Essa efa (1985), Boccato di
cardinali (1985) i Misteri de reina (1994), i
n'ha format part fins que el col·lectiu es va
deixar de reunir (perquè, en realitat, mai no
es va dissoldre), després de la mort
de Joaquim Solers i de Jaume Fuster, a poca
distància l'un de l'altre.
Al festival de Tiana Negra 2016 va continuar la
història de la inspectora Mina Fuster amb la
novel·la Els fils de l’aranya.
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La mort duna dona en
circumstàncies molt estranyes obre
les portes d’una antiga casa pairal a
la investigació de la policia. I amb
les portes, s’obre la capsa dels
secrets que les dones d’aquella
família havien guardat tossudament
al llarg dels anys. L’art, la passió per
la dansa, el desig, la llibertat, no són
sinó les trampes que han anat
preparant meticulosament l’escenari
macabre de la mort. Els habitants de
can Major, empresonats entre un
món de tradicions i fingiments i una
modernitat que posa en qüestió les
arrels mateixes de la propietat rural,
es debaten entre la sospita, la culpa
i el temor per la seva pròpia
supervivència.

