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Per fi  junts! Parlem d’adopció

Marta Reinoso, Teresa Galligó i Elena 
Requena
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2018

 Aquest llibre que us presentem és fruit 
del coneixement i l’experiència que te-
nen les autores acompanyant famílies en 
els seus processos d’adopció. És un lli-
bre valent que s’acosta de manera real, 
clara i honesta a diferents aspectes, que 
tot sovint queden en un segon pla, rela-
cionats amb l’adopció. Més enllà del na-
tural i lícit desig de ser pares i de formar 
una família, les persones que adopten 
una criatura tard o d’hora hauran de re-
fl exionar sobre l’abandonament, la pèr-
dua, el dol que ha viscut el seu fi ll o fi lla; 
és a dir, sobre la història prèvia d’aquell 
infant abans d’arribar a les seves vides. 
Esdevenir pares d’un infant que ja té 
una certa edat ha de portar a pensar com 
acollir aquesta història passada i com 
integrar-la en el seu relat vital perquè, 
d’una manera natural, ocupi el lloc que 
li correspon. Les autores constaten que 
parlar dels orígens no és fàcil, però és 
del tot necessari.

En altres capítols del llibre, les autores 
també aprofundeixen en temàtiques es-
sencials per a qualsevol pare o mare, 
però molt especialment en el cas de 
pares i mares adoptius: la vinculació 
afectiva, la satisfacció de les necessitats 
emocionals, la construcció de la iden-
titat o la importància de l’autoestima. 

D’una manera sensible i realista, les 
autores exposen les diferents qüestions 
i les il·lustren amb exemples de la seva 
pràctica professional.

És un llibre que va sorgir de la demanda 
d’una família que va adoptar en dues 
ocasions i que va suggerir a les pro-
fessionals que l’havien acompanyat 
en aquests processos que posessin per 
escrit tot aquest conjunt de refl exions, 
pensaments i actuacions perquè consi-
deraven que podien ser d’utilitat per a 
altres famílies en la seva mateixa situa-
ció. Una de les principals virtuts del lli-
bre és aquesta aproximació planera però 
alhora profunda que ajuda les famílies a 
posar-se en el punt de vista de l’infant, 
a descentrar la mirada de les necessitats 
i els desigs dels pares adoptius, cap a 
les necessitats i desigs de la fi lla o fi ll 
adoptat.

Considerem que és un llibre que esdevé 
una guia útil tant per a famílies com per 
a professionals, perquè ofereix una visió 
serena i pràctica d’un moment clau en 
tot cicle vital familiar com és el fet d’es-
devenir pares, en aquest cas per la via de 
l’adopció.
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