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Argument: 
 

Sira Quiroga, protagonista de la novel·la i narradora de la història, és una jove 
modista que viu amb la seva mare a Madrid i té una vida monòtona que transcorre 
entre el taller de costura on treballa, el domicili familiar i un promès que, després 
de molts intents, aconsegueix un lloc de funcionari. Quan està apunt de casar-se i 
 tant ella com la seva mare han estat acomiadades del taller de costura de la 
senyora Manuela, la seva vida canvia radicalment. Coneix a en Ramiro, gerent 
d'una botiga de màquines d'escriure i, poc abans del cop d'estat de 1936, 
abandona Madrid per marxar amb un home a qui amb prou feines coneix, però del 
que s'ha enamorat amb bogeria.  
 

S'instal·len a Tànger i allà pateix un fort cop quan Ramiro l'abandona i traeix, 
deixant-la plena de deutes i embolicada en diversos plets. Sola i desolada es 
trasllada a Tetuan on ajudada per la senyora Candelaria, la Matutera, de reputació 
dubtosa pels seus negocis tèrbols i propietària de la pensió on s'instal·la, 
aconsegueix forjar-se una nova vida i una nova identitat. Gràcies a l'ajuda de la 
seva amiga es converteix en modista de l'alta societat de la capital del Protectorat 
espanyol al Marroc. És llavors quan la protagonista es relaciona amb personatges 
històrics (Rosalinda Fox i el seu amant el ministre d'Afers Estrangers, Juan Luis 
Beigbeder, Alan Hillgarth, cap de la intel·ligència britànica a Espanya durant la 
segona guerra mundial) i quan darrera  del taller d’alta costura s’amaga una trama 
d'espionatge entre alemanys i britànics. 
 

Durant més de sis-centes pàgines, l'autora aconsegueix mantenir l'atenció del 
lector, on el marc històric ben definit i una escriptura lleugera però carregada 
d'intencions ens mostren com una dona reneix després de suportar un gir 
inesperat en la seva vida que colpeja durament la seva realitat.  



 

 

 

 

Comentaris: 
Quan vaig començar a escriure aquesta novel·la, tenia perfilats els ingredients que 
havia de contenir, els personatges que l'anaven a transitar i les sensacions que 
volia transmetre, però em sentia incapaç d'associar-la a un gènere concret. Vint 
mesos i més de sis-centes pàgines després, encara no sé com classificar-la. Maria 
Dueñas 

 
Sens dubte estem davant el fenomen editorial de la temporada. (...) També la clau 
és que la trama transcorre entre un parell de fórmules que mai fallen, l'escenari 
històric de la Guerra Civil, en què els nazis campen al seu aire, i l'espionatge 
secret d'unes agències d'informació que ja es preparen per la Segona Guerra 
Mundial. Estem davant una magnífica obra que romandrà durant temps en la llista 
dels més venuts. Xavier Borrell 
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IMATGES DE LA NOVEL·LA 

Font : eltiempoentrecosturas.blogspot 

 

 

 

Cartell pintat per Bertuchi,  

pintor del Protectorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carrer de la Luneta en el qual està ubicada 

 la pensió  de la Candelaria 
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 Rosalinda Powell Fox és un retrat de 1937. Gairebé tot el que 

s’explica a la novel·la és real: la seva relació amb Beigbeder, el 

matrimoni amb Peter Fox i el seu periple per diversos països.  

 

 

 

 

 

 

 

Juan Luis Beigbeder - excoronel de l'exèrcit  

nacional i alt comissari d'Espanya al Marroc –  

amb Serrano Suñer en un dinar moresc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge del model Delphos de Fortuny 

que Sira va imitar per a Rosalinda Fox . 

 

 


