
(Haverford, Pennsilvània, Estats Units, 1890 – Roslyn Heights,
Long Island, 1957) es va formar al Haverford College, on el seu
pare, d’origen anglès, treballava com a professor de matemàti-
ques. Va estudiar història a la universitat d’Oxford i el 1913,
després de tornar als Estats Units, es va instal·lar a Nova York i
es va convertir en un dels periodistes més prestigiosos dels seu
temps, una feina que el va fer recórrer tot el país. La seva pri-
mera novel·la, La llibreria ambulant, publicada el 1917, fou un
gran èxit, que va tenir continuïtat en The Haunted Bookshop
(‘La llibreria encantada’), publicada dos anys després. El 1939
va aparèixer la que seria la seva novel·la més coneguda, Kitty
Foyle, de la qual es va fer una versió cinematogràfica (conegu-
da aquí com a Miratge d’amor) protagonitzada per Ginger Ro -
gers. L’any 1961, en memòria seva, un dels seus boscs preferits
al comtat de Nassau, a Long Island, va rebre el nom de Parc
Christopher Morley. La cabana de fusta en què va escriure moltes
de les seves obres es conserva tal com era quan ell hi vivia, i és
visitada per molts llibreters i lectors.
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LA LLIBRERIA
AMBULANT

CHRISTOPHER 
MORLEY

En Roger Mifflin, un llibreter ambulant que no desitja altra
cosa que tornar al seu Brooklyn natal per escriure les memò-
ries, aconsegueix traspassar el seu dubtós negoci sobre rodes
(incloent-hi el cavall i el gos) a la desesperada senyoreta
McGill, que està més que tipa de la seva monòtona vida com
a grangera. I aquest irracional cop de cap de la senyoreta
McGill és el punt de partida d’un seguit de peripècies que ella
mai no s’hauria atrevit ni a imaginar... i encara menys en com-
panyia d’en Mifflin, al qual s’ha compromès a portar a l’esta-
ció de tren més propera amb una única condició: que durant
el trajecte li expliqui tot el que li cal saber per tirar endavant
amb èxit la seva llibreria ambulant.

«Quan tinc ganes de passar una bona estona,
sempre acabo rellegint les primeres 

novel·les de Morley.»

EUGENE O’NEILL, Premi Nobel de Literatura

«Quan trobes un llibre de debò, 
no et pots confondre. 
És com enamorar-se.»
CHRISTOPHER MORLEY

EL CERCLE DE VIENA

VIENA EDICIONS

www.vienaeditorial.com • viena@vienaeditorial.com • 93 453 55 00 • Segueix-nos a:

CHRISTOPHER
MORLEY 


