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LA DIVERTIDA COMÈDIA DE L’EMBARÀS,
EL PART I EL QUE VE DESPRÉS
L’argument d’aquesta història és únic i universal alhora: ella i ell
s’ho pensen, ella i ell ho fan, ella i ell esperen, ella i ell es desesperen,
ella té la Criatura (ell s’ho mira) i la Criatura capgira la vida d’ella i d’ell.
A més dels protagonistes, l’escriptor fa entrar en escena uns actors
secundaris dibuixats amb un humor esplèndid: «Actors veterans com
els pares i sogres, convidats a lluir-se en el paper d’avis. Extres de luxe
com el ginecòleg o el pediatre. I figurants com els veïns, el farmacèutic,
els altres pares o els amics-sense-fills-ni-ganes, que completen
la companyia artística liderada per la Criatura».
Carles Capdevila i Plandiura (els Hostalets
de Balenyà, 1965) és llicenciat en filosofia
i periodista. L’ any 2010 va fundar el diari ARA,
que va dirigir fins al 2015. Ha sigut professor
de comunicació a la Universitat de Barcelona
i a Blanquerna. Ha obtingut el Premi Nacional
de Comunicació, el Ciutat de Barcelona
i el premi Marta Mata, tots tres per la seva
tasca periodística defensant l’educació.

En aquestes pàgines, el reconegut periodista Carles Capdevila acredita
no tan sols una penetrant i divertida capacitat d’observació, sinó també
una admirable aptitud per convertir una sèrie de situacions viscudes
–de prop o de lluny– per pràcticament tothom en una creació literària
de suggestiva qualitat.
UN LLIBRE PER VIURE LA PATERNITAT DE BON HUMOR
Edició revisada i ampliada de Criatura i companyia.

380 UNA FUIG, L’ ALTRA ES QUEDA
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Té una àmplia experiència a la ràdio: ha dirigit
i presentat programes com «Eduqueu les
Criatures» (Premi Radio Associació 2010
al millor programa de ràdio de Catalunya)
i «Alguna Pregunta Més?». Va ser el creador
i primer director de l’«APM?» per a la televisió,
on també ha presentat el programa «Qui
els va parir» i ha estat guionista de diversos
espais.
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És autor dels llibres Educar millor (2015),
Entendre el món (2015), Nova York
a la catalana (1996) i Jo vull ser famós
(2002). Ha escrit també els contes
de la col·lecció Una mirada al món,
protagonitzats per les Tres Bessones.

384 PÓLVORA I CANYELLA
Eli Brown

De l’autor de la ponència “Educar con humor”, vídeo que ja han vist
prop de 2 milions de persones a YouTube i 3 milions a Facebook
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