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La dona que es rigué de Talleyrand 

DE ROSA I MANOLA ROIG 

 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


Les autores: Rosa i Manola Roig 

 

 

Rosa Roig Celda: Vaig nàixer en l’estiu de l’any 1962, un dia de 

ponent, quan els camps d’arròs del meu poble, Sueca, tenen aquella 

olor a humitat i terra... Anys més tard, vaig estudiar Filologia Catalana 

i Sebastià Serrano, em va convéncer que la paraula és seducció. Primer 

la vaig convertir en el meu ofici. Després el dolor i la ràbia per les 

morts familiars i sobtades, m’espentaren a provar el poder regenerador 

i curatiu de la paraula.  

Ara jugue amb les paraules des del blog que compartisc amb la meua 

germana, que compon dibuixos. I des de la xarxa he participat en 

creacions col·lectives que han esdevingut llibres de relats i de poesia. 

El fet d’escriure, confús, únic i previsible ha de ser la nostra última i 

definitiva justificació. El que escric és inútil, com la vida —ho diu 

Fuster i jo m’ho crec—. És personal, de persones que es mouen entre 

estats de consciència oposats, persones que no estan segures del seu 

lloc en el món. Paraula i prosa devastada, fragmentada, incompleta. I 

silenci. 

 

 

L’obra: La dona que es rigué de Talleyrand 

Sota diferents maneres d’afrontar la narració, breu, còmplice, amb 

humor, ironia, amargura, però també amb esperança i optimisme, Rosa 

i Manola plantegen un passeig per la vida quotidiana amb la senzilla 

intenció d’oblidar la seua opressió. 

Acabe de llegir “La dona que es rigué de Tallyerand” amb un riure 

amarg i, alhora, revoltat; amb una sensació a l’estómac, d’aquelles 

que, només quan percep alguna cosa carregada de veritat, em 

provoquen una reacció als budells, purament corporal. Potser perquè, 

durant la passejada per aquests microtextos, hi he trobat moltes, 

moltíssimes, veus conegudes. Veus de iaies, de mares, de ties, 

d’amigues, de veïnes, de desconegudes que escoltes a l’autobús, a la 

terrassa d’un bar, a la sala d’espera de l’ambulatori o a una 

manifestació; veus que em remeten a poetes, a novel·listes, a filòsofes, 

a científiques, a feministes. Veus de dones que, al llarg dels anys, 

m’han conformat com a dona, com a persona; veus que m’assenyalen 

les errades repetides, les herències imposades, les dinàmiques sexistes 

que, de manera individual o col·lectiva, s’han nodrit durant segles. 

Són veus de dones que conversen entre elles, que conversen també amb 

homes. 

Maria Lacueva, agost de 2014. 

 

Comptarem amb la presència de les autores. 

Acte en commemoració del DIA DE LA DONA 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Fuster_i_Ortells

