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Pare de familia busca..., de Laia Aguilar
• Només les persones vivim les crisis? Laia Aguilar busca... nous punts de vista
• Un llapis o un condó: els autèntics protagonistes d’aquesta tragicomèdia

Hi ha moltes maneres d’afrontar una crisi, no hi ha cap mena de dubte.
Es pot ser més o menys optimista; riure molt o no riure gens; caure en
el victimisme o mantenir una actitud positiva. Però el que no pensem els
éssers humans és que les crisis tenen, de vegades, uns testimonis molt
privilegiats i molt silenciosos que poden dir-hi la seva…
Els objectes ens parlen d’un Pare de Família amb moooooolts problemes.
Que busca desesperadament feina, que busca la seva dona, que busca que
no el facin fora del pis, que es busca a si mateix... Aconseguirà sortir-se’n i
reinventar la seva vida?
Pare de família busca... és una novel·la original, narrada des del punt de
vista dels objectes que habiten dins la casa. Així doncs, la gàbia del hàmster,
el llapis, o la vamba foradada -entre d’altres- ens narraran, amb una gran
dosi d’humor, el petit drama que implica tirar endavant a la vida.

Laia Aguilar va néixer a Barcelona l’any 1976 i és llicenciada en Comunicació
Audiovisual. Treballa en el món de la televisió i ha participat com a guionista
en sèries com ara Zoo, Ventdelplà, El cor de la ciutat, Infidels, Olor de
colònia i Merlí, entre d’altres. És professora d’escriptura de l’Ateneu
Barcelonès i professora de guió a la Universitat Internacional de Catalunya.
Literàriament, ha cultivat el gènere del conte, i l’any 2009 va publicar la
seva primera novel·la: Les bruixes de Viladrau; Pare de família busca... és
la seva segona novel·la.
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