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L’OBRA

En un passeig literari per les sis edats de la vida, 
l’autora de Cames de seda recrea, amb la delicadesa 
i la precisió que ens té acostumats, els neguits i les 
esperances d’un seguit de dones fortes. 

Nosaltres, les dones és un recull de contes teixits 
amb un fil conductor que els relliga com un brodat: 
les protagonistes són sempre dones, des de nenes 
fins a velles, amb coratge i confiança en si mateixes, 
però també amb dubtes i somnis. Elles són les heroï-
nes quotidianes de les seves pròpies vides, autèntics 
pals de paller. 

Maria Mercè Roca enfila un conjunt d’històries 
sorprenents, des del naixement fins a la mort, a vega-
des dolces, a vegades àcides i, potser, fins i tot, amar-
gues, com la mateixa vida. 

Maria Mercè Roca escriu històries 
íntimes i personals que conviden 
a reflexionar sobre el pas de la 
vida, des de la mirada femenina. 
Aquest llibre de relats és l’esperat 
retorn d’una de les escriptores més 
estimades pels lectors.
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L’AUTORA

Maria Mercè Roca i Perich (Portbou, 19 juliol de 
1958) és escriptora,  portaveu del grup municipal 
ERC-MES per Girona i va exercir durant molts anys 
la docència del català. Ha rebut, entre altres, els 
premis Sant Jordi i el Ramon Llull de novel˙la, i Víc-
tor Català i el Josep Pla de narrativa. També és l’au-
tora de l’argument de l’exitosa telenovel˙la Secrets 
de família de TV3. Les seves obres han estat traduï-
des a l’espanyol, al basc, al francès, a l’alemany i al 
neerlandès. 
Activa en política, va ser diputada al Parlament de 
Catalunya per Esquerra (2003- 2010) i presidenta 
de la Comissió de Cultura del Parlament (2007-
2010).  © Claudi Valentí 

Pablo Biosca 
Comunicació Rosa dels Vents
pablo.biosca@penguinrandomhouse.com
(+34) 93 366 03 00 Ext. 34419

Neus Chordà
neus@neuschorda.com
630 04 36 72


