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AL 2020, DESCOBRIU A KARMELE JAIO!

Karmele Jaio  va náixer  a  Vitoria-Gasteiz  el  19 de març de 1970.  Llicenciada en Ciències  de la
informació, la seua trajectòria literària abasta relats, novel.la i també poesia. Ha sigut reconeguda per l’opinió
pública en nombroses ocasions, reben Premis com l’Euskadi de Plata o la distinció Beterriko Liburua al 2006.
S’ha fet adaptació cinematogràfica de la seua primera novel.la i els seus relats han sigut portats al teatre.

Pel que fa  La casa del padre  és una novel.la profunda i  ben tramada. De vegades sembla que
adopte la forma d’un “thriller”. L’argument comença a desenvolupar-se quan el protagonista, Ismael, ha de
tornar a la casa familiar a cuidar del pare, ja major, que ha quedat sol per l’ingrés hospitalari de la mare.
Aleshores,  Ismael  començarà  a  replantejar-se  l’exemple  de  masculinitat  que  li  va  transmetre  el  seu
progenitor.

Este llibre invitarà a la reflexió tant a homens com a dones. No és una novel.la feminista, és una
història de dones i homens d’una època no tant llunyana. Parla de la construcció social i cultural dels rols de
gènere que tots heretem i que limiten la nostra llibertat per elegir cóm volem ser.

Mitjançant capítols àgils i breus, s’alternen els punt de vista dels tres protagonistes de la història:
Ismael,  l’escriptor  bloquejat;  la  seua germana Libe, feminista militant;  i  Jasone,  la seua dona, escriptora
relegada per la seua condició d’esposa, mare i filla.

En aquest llibre hi trobarem metaliteratura parlant-nos de veus literàries en les quals s’incideix sobre
la por a escriure i descobrir-se. És una novel.la literària de ritmes repetits i cadències constants.

Encara que llegiu la sinopsi del llibre us faltarà tot per saber sobre La casa del padre perquè sota
eixa sinopsi s’amaga el vertader cor de la novel.la.

Encetar el 2020 amb aquesta lectura ha sigut un plaer lector. Jaio no us permetrà sentir indiferència.
Però ara us toca a vosaltres descobrir el que hi ha al darrere. Jo… no us he desvetlat si al final Ismael escriu
o no.

Més llibres tan bén escrits com éste fan falta! Una gran novel.la,  en poques pàgines, la qual us
recomane efisivament.

NOVEL.LA SUTIL I INTELIGENT.

Sònia Martí Alepuz
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