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ÀGORA  
Club de lectura       Llegir  compartint  és llegir més vegades....

Divendres, 3 juny,  17.30    

Sala dʼactes, Biblioteca Municipal de Vinaròs 

“I N V I S I B L E ”            
                  DʼEloy Moreno                  

Presenta el llibre :  Verónica Ferrás



«Es lo que tiene la mente,que puede causar un dolor infinito basándose en la nada»

Invisible ( Eloy , Moreno )

L’OBRA

Invisible narra, a través dels ulls d'un xiquet, una història que podria ser la de
qualsevol de nosaltres.

Qui  no ha desitjat  ser  alguna vegada invisible? Qui  no ha desitjat  alguna
vegada deixar de ser-ho?

"A vegades, quan més ganes tenia de ser invisible, era quan més gent em
veia, i en canvi, quan desitjava que tots em veren, era quan al meu cos li donava
per desaparèixer"

       L’ AUTOR

Eloy Moreno , autor de l’obra, va començar a publicar per autoedició  de la
seua primera obra (“El bolígrafo de gel verde” en 2011) sent onze  els  seus  llibres
editats  fins ara ( l’últim “Lo quiero todo” en 2021 ) . El caracteritza un estil narratiu
on crítica social i sensibilitat es donen la mà.  

La meua història

Una vesprada de 2007 em vaig asseure  enfront  de  l'ordinador amb una idea al  cap:
escriure la novel·la que a mi m'haguera agradat llegir.

Vaig invertir més de dos anys a acabar-la, milers d'hores inventant personatges, capturant
trossos de realitat… en resum, vaig invertir una xicoteta part de la meua vida a crear
altres vides.

Va ser a mitjan 2009 quan la vaig acabar. Aquella mateixa nit, l'última de creació, vaig
encendre nerviós l'ordinador , vaig prémer sobre l'arxiu i el vaig obrir, i allí va aparèixer
ella. Em vaig quedar mirant-la, passant pàgines sense llegir-les, fins que vaig arribar a
l'última de les frases, a l'última de les paraules: Estàs perfecta, li vaig dir.

.... “I ara què?

Vaig optar per editar-la jo mateix. Si havia sigut capaç d'estar durant dos anys escrivint-
la; per què no anava a poder editar-la?
                           ( Eloy Moreno. )




