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El llibre: novel·la històrica que tracta del personatge de Rose Bertin, una humil modista que 

arriba a ser nomenada “ministra de la moda” per la reina Maria Antonieta i la responsable de 

vestir a dames, cortesanes i reines de les monarquies europees durant el regnat de Lluís XVI. 

Arriba a París amb només 15 anys en busca de feina, treballadora incansable, poc a poc 

s’endinsa dins l’aristocràcia francesa fins conèixer i treballar per la jove reina Maria Antonieta i 

crear un imperi de la moda. 

 

L’autora: Catherine Guennec 
 

Escriptora i periodista francesa. Col·labora en revistes especialitzades en art. 

La seva primera novel·la va ser La modista de la reina publicada 
originàriament en francès (La Modiste de la reine. Lattès ed., 2004). En 
castellà va ser publicada l’any 2006 per l’editorial Umbriel i al 2009 va ser 
editada en versió butxaca per l’editorial Urano. Catherine Guennec va dedicar 
més de 10 anys d’investigació al personatge de Rose Bertin. Amb aquesta 
novel·la aconsegueix recrear tot l’auge de Versalles i els turbulents anys de 
regnat de Maria Antonieta. 

 
 

Altres llibres de l’autora:   

 

Le roman de Sophie Arnould : actrice, chantante et courtisane. Lattès Éditions, 
2010. 366 p. 9782709627832 Biografia de l’actriu i cantant d’òpera Sophie Arnould, 
clienta també de Rose Bertin. 

 

Espèce de savon à culotte! … et autres injures d’antan. First Éditions, 2012. 
9782754035996 Diccionari d’insults i injúries pròpies del segle XVIII. 

 

Mon petit trognon potelé… et autres mots d’amour et coquineries d’antan. First 
Éditions, 2013. 272 p. 9782754044066 Diccionari de paraules i frases relacionades 
amb l’art de la seducció i l’enamorament, pròpies del segle XVIII. 
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