El llibre
Aquest llibre és un retrat de la nostra societat sota un prisma d’humor i tendresa
a la vegada. Temes i experiències que només les més fortes amistats
comparteixen, són exposades d’una manera clara i planera. L’autor i l’editor han
decidit saltar-se el Tribunal Constitucional in ens ofereixen la possibilitat
d’endinsarnos en un univers real que repassa les ironies de la família, la religió, el
sexe, el poder polític, la cultura, l’homosexualitat, la popularitat, les malalties, el
freakisme... Prop d’una quarentena d’escrits curts ideals per gaudir-ne en la
intimitat del lavabo, que de ben segur transformaran el teu vàter en el lloc més
hilarant del planeta! Això sí, un cop llegit no t’oblidis de tirar de la cadena...

L'autor
Josep Maria Portavella i Pallàs

Artista multidisciplinari català (músic
escriptor i actor) amb formació tècnica en
imatge i so, porta més de 17 anys sobre
els escenaris teatrals.

És director i actor de la compayía de teatre The Chanclettes, que ha estat
reconegut amb el premi Aplaudiment Sebastià Gasch (2000) i el premi Aste
Nagusia de Bilbao al millor espectacle (2004).
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Va viure a Austràlia (2005) y d’aquella experiència va néixer el seu primer llibre:
Tirant Lo Fúcsia. Columnista d’opinió, des de la seva aparició, al Time Out
Barcelona (2008-2010). Feina que va haver d’aparcar per encarregar-se del guió,
el muntatge musical i la direcció artística de l’espectacle amb el que ha reobert
El Molino de Barcelona.
Por cert, sí, perd oli...
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