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“Ella dorm i jo vetl amb els ulls mig clucs i una vaga impaciència davant d’un paper on vacil·len
les retxes de l’escriptura. Reque-rec, reque-rec, fa el plomí d’acer en lliscar sobre les fulles de la
plagueta. Amb més obstinació que traça, a hores lentes, a hores perdudes, en una llengua que
me fa reviure el meu mite i la presència estimada dels morts. Els vertaders paradisos són
individuals.”
Emili Manzano

SINOPSI
L’educació sentimental d’un jove de ciutat en un entorn geogràficament proper, però encara arrelat a la terra
i a la seva llengua, és el fil conductor d’una sèrie de proses que constitueixen el debut literari d’Emili
Manzano. Els objectes guardats en una calaixera de la casa de Son Peretó Vell i la necessitat d’esclarir una
vella història de família, que propicia una decisiva escapada a París, van trenant la crònica de la descoberta
d’un món i d’una llengua d’un deliberat to ultralocal. El rescat d’una història i, sobretot, d’un lèxic familiar
esdeven una manera de connectar amb un passat recent i alhora remot, la Mallorca d’abans del boom
turístic, en un exercici que s’erigeix en una autèntica festa verbal.
L’AUTOR
Emili Manzano Mulet (Palma, Illes Balears, 1964) va estudiar Filologia Hispànica a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Va iniciar la seva tasca periodística a la premsa escrita col·laborant com a crític
literari al Diari de Mallorca, La Vanguardia, ABC i El País. També ha col·laborat a les emissores de ràdio
Ràdio 4 i Catalunya Ràdio. L’any 2001 inicià l’espai televisiu dedicat al món dels llibres Saló de lectura a
Barcelona TV, que presentà fins l’any 2006. Amb aquest espai Manzano fou guardonat amb el Premi Ondas
l’any 2004 com a millor programa local i amb el Premi Nacional de Periodisme, concedit per la Generalitat
de Catalunya. Entre el maig i el desembre de 2006 fou director de l’Institut Ramon Llull. Durant el 2006 va
publicar un relat mensual a L’Avenç, que ha constituït la base d’aquest llibre.
Des de l’abril de 2007 presenta al Canal 33 el programa L’hora del lector.
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