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LA DARRERA
CARTA DE
MANUEL MORÓN
L’oficial de justícia Robert Bernal assisteix a la diligència
d’aixecament del cadàver de l’indigent Manuel Morón. Entre
les pertinences del mort hi ha un quadern on ha escrit una
llarga carta al seu fill. En Robert Bernal s’obsessionarà amb
la lectura del quadern, els personatges del qual aniran formant part de la seva quotidianitat fins a fer-lo dubtar de la
realitat. Alhora, l’atzar farà que les vides d’aquests personatges i la del mateix Robert Bernal es vagin encreuant.
La darrera carta de Manuel Morón és una novel·la coral
en què l’autor penetra en alguns dels racons més foscos de
la condició humana, aquells que desperten l’animal i el
posen per damunt de la raó.
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(Barcelona, 1953)
Després d’uns primers mesos a Montcada i Reixac, va anar a
viure a Santa Coloma de Gramenet, on encara resideix. Té estudis de Dret i d’Art Dramàtic. Vinculat des de molt jove al ric i
divers teixit associatiu gramenetenc, va treballar durant 28 anys
com a tècnic de cultura a l’ajuntament de la seva ciutat.
Entre les seves obres, destaquen els reculls de poemes Els dits
de l’intèrpret (2003), El caminant a la deriva (2007) i Reconstruccions (2017). També ha publicat dos llibres de relats: Els
amors furtius (2000) i Llegir al metro (2013), Premi RecullJoaquim Ruyra de Narrativa 2012. Considera que la literatura
infantil i juvenil ha estat una bona escola d’aprenentatge, que li
ha permès estar en contacte directe i intens amb els lectors. Entre
molts altres títols juvenils, destaquen El secret del planeta Moix
(2000), La colla del fantasma Barruf (2004), El capità Barruf i
els caçafantasmes (2009), Un pingüí damunt del televisor
(2010), Quin niu més bonic! (2013), El bosc dels somnis perduts (2015), La Lea i el cargol (2016) i El sembrador d’estrelles
(2017).
La darrera carta de Manuel Morón és la seva primera novel·la
per a lectors adults.
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