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Distribució

Gestionar un dol no és gens fàcil. 
Però fer net és una necessitat, una 
teràpia bene�ciosa per a l’ànima per 
poder tirar endavant. Cada persona 
troba la seva manera de portar-la a 
terme, alguns ho aconsegueixen sols 
i d’altres necessiten una petita ajuda 
externa. Però què passa quan els 
buits emocionals i educatius fan que 
un jove busqui refugi desesperada-
ment? Què pot portar un jove de 
família progressista a coquetejar 
amb l’ultra dreta supremacista? És 
la por? La solitud? O la manca de 
referents sòlids?
Un adolescent que se sent desempa-
rat i incomprès. Un pare absorbit per 
la seva professió. Un dol per gestio-
nar. Una novel·la pendent de ser 
publicada. Una butaca atrotinada, 
plena de records, al bell mig del 
menjador. Un secret que pot acabar 
amb tot. I a l’exterior, el món no 
sembla anar millor: el discurs de la 
por agafa força, les esquerdes del 
pensament progressista són cada 
vegada més grans, l’individualisme 
ferotge impera. La clau és la supervi-
vència.
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