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Va néixer el 13 de maig a la Vall d’Uixó i va tenir la sort de viure 
en una casa oberta a la música. Per això, un dia la banda de 
l’Ateneu Musical Schola Cantorum va passar pel seu carrer i ell 
la va seguir. Des de llavors, la vida ha estat com la melodia que 
surt d’una casa amb les finestres obertes i aquesta melodia ha 
estat la que l’ha portat a acabar la carrera de fagot, a aprovar 
les oposicions a professor de Música de Secundària l’any 2000, 
a escriure. 

Quant a escriptura, va començar tard, justament quan la 
seva música s’ajunta amb la de la seva dona i amb la dels 
seus fills, i obren una casa a Ibi, on resideixen a l’actualitat. I 
va escrivint i va publicant, i els llibres són com musiquets que 
entren a la banda. Així, van entrant Memòries d’un gat verd 
(Premi 25 d’abril, de Benissa, Viena Edicions, 2012), Atac de 
temps (Premi Miquel Martí i Pol, 2014), Terra sagrada (Premi 
Ciutat de València, 2014) i Meduses (Premi Antoni Matutano 
d’Almassora, 2016). 

Actualment, cada dia, entra en una classe de música de 
Secundària on hi ha alumnes que s’escolten dir que s’han d’o-
brir les cases, que la banda passa i que ells han de tocar. I 
segueix escrivint, esclar: qui pot parar la música?  

MANUEL 
ROIG ABAD  

LA NOSTRA CASA OBERTA 
 

Fins que l’adeu ens trenque 
el món en llacs de llàgrimes 
o siga massa tard 
per a estimar-vos bé, 
 
podeu menjar i beure 
a casa nostra sempre. 
Si veniu, no toqueu; 
ací teniu un lloc. 
 
Si feu l’estada curta, 
direm al temps que calle. 
Si veniu per a llarg, 
sereu u més de casa. 
 
[fragment]


