
 

  

 DIFERENTE / Eloy Moreno.-  Barcelona: Penguin Random House, 2021.

“… Según las estadísticas, serán trescientos niños los que nacerán en el mismo
segundo  en  el  mundo,  en  distintos  lugares,  en  distintas  familias,  con  distintas
oportunidades … De entre todos ellos vamos a fijar nuestra atención en una niña… 
 Muy de vez en cuando nace alguien como Luna.”

Y Luna és la protagonista d’aquesta història que Eloy Moreno ens presenta en aquest el
seu últim llibre, i, com vé sent habitual en ell, no sabreu qué conté fins que el llegiu. Per a l’autor,
desvetlar la trama de la novel.la presuposa perdre la màgia de la lectura.

Però quí és Eloy Moreno?
Castellonec, nascut al 1976, començà a treballar d’informàtic a l’Ajuntament de Castelló i

l’escriptura no va náixer en ell  en la seua infantesa sinó que va ser fruit  d’un concurs literari
d’Internet al qual va participar i del qual fou guanyador. Aquell relat de no més de quinze pàgines
l’encorajà a escriure la seua primera novel.la, i després de més de 10 anys, amb un grapat de
títols publicats, arriba el seu últim treball sota el títol de Diferente.

Com tots els anteriors, té en comú que parla de sentiments, de la realitat i de personatges
del dia a dia. Qualsevol, en acabar la lectura, podrà sentir-se identificat amb la història d’una
manera o d’una altra, però a més a més, ho fa d’una manera entretinguda i deixant un solatge en
el lector o lectora.

Aquest autor que va començar autoeditant El boligrafo de gel verde, és atípic en tant en
quant es preocupa per l’educació, afegint quaderns didàctics a algunes de les seues publicacions
o codis QR amb llistes de música per acompanyar les lectures. Per això i moltes coses més, és
recomanable per tots aquells i aquelles al quals no els agrada massa llegir. D’un costat atrau als
que reneguen dels  llibres i,  d’altre,  engantxa amb el  típic  “vinga,  dos  pàgines més”  als  més
aficionats.

Amb Diferente, Eloy Moreno ens parla sobre els conceptes de la diferència i la normalitat
d’una manera diferent però, com és habitual en ell, també acompanyat de sorpreses i enigmes
amb els quals es respondrà a una pregunta inusual:

I si l’únic normal és ser diferent?
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