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BIOGRAFIA
María Dueñas Vinuesa va néixer l'any 1964 en Puertollano (Ciudad Real), filla d'un
economista que treballava en una refineria. És la major de vuit germans.
En la seva adolescència es va traslladar a Madrid, on va estudiar Filologia Anglesa i
va obtenir el Doctorat.
En l'actualitat resideix a Cartagena i és professora en la Universitat de Múrcia.
Va debutar com a novel·lista amb El tiempo entre costuras (2009), llibre que es va
convertir en un fenomen de vendes amb la seva protagonista, Sira Quiroga, jove
costurera que, després de ser abandonada pel seu nuvi al Marroc, resideix en
diferents localitats mentre en el seu context es produeixen diversos conflictes bèl·lics i
polítics. Aquesta novel·la va ser portada a la televisió en una sèrie protagonitzada
per Adriana Ugarte.
La seva segona novel·la va ser Misión Olvido (2012), llibre que narra la història de
Blanca Perea, una professora que, després de la seva ruptura matrimonial, es trasllada
a la universitat californiana de Santa Cecilia per a catalogar l'obra de l’autor Andrés
Fontana. Allà coneixerà a Daniel Carter, un col·lega americà, amb qui establirà una
relació plena de complicitats.
Tres anys després va publicar La templanza (2015), romanç en el segle XIX entre un
empresari endeutat i la dona d'un marxant de vins.
La seva última novel·la és Las hijas del capitán (2018), llibre que llegirem al club, està
protagonitzat per tres germanes espanyoles que intenten aconseguir el somni americà
a la Nova York de l'any 1936.
Més informació: http://www.mariaduenas.es
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