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Tots som familia!
Davant d’un petit aventurer sabem que les preguntes
surten disparades com si es
tractés d’un bombardeig. La
quantitat de preguntes per
segon que pot arribar a fer és,
senzillament, descomunal.
En d’algunes arribo a temps
de contestar-les. En d’altres no
tinc temps d’anar a la gran
enciclopèdia de les respostes.
Però fa un parell de dies la
pregunta va ser d’aquelles
bones: «Exactament què és
una família?» Aquell «exactament» necessitava una
bona resposta. I quin millor
lloc que una llibreria (o si
no teniu llibreria, la biblioteca) per buscar les respostes a les grans preguntes
dels petits exploradors.
La calma i la llum de la
tarda van ser els nostres
millors aliats, entre les lleixes
vam anar cercant respostes…

Primera pista: Benvingut a la
família ens va plantejar la pregunta
inicial: com vam arribar a les nostres
famílies? I ens vam asseure a terra
tot gaudint el llibre i parlant de com
hem arribat uns i altres a la família.
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De sobte, em trobo jo sola remenant llibres i un silenci total al meu
voltant. On és el petit mitjà? Ja el veig, mig amagat a un racó,
assegut a la catifa i jugant i jugant amb el Familiari. I aquí veig
que aixeca el cap i em diu: «Em sembla que no hi ha una família exactament igual que una altra, mira quantes se’n poden fer
amb aquest llibre!» Ai, petit mitjà,
em sembla que el que és
exactament una família
no té una única
resposta...

De la lleixa, traiem
un llibre de llom blanc,
i jo ja començo a riure per
sota del nas. Potser és un dels llibres
més divertits per explicar els embolics que es poden donar dins de les nostres famílies: En família! Sobre el fill de la nova xicota del germà de l’exdona del pare i altres
parents. L’humor és fonamental per a la vida, i per a la vida en família, molt necessari, i per a la
vida de les famílies formades pels teus, els meus i els nostres, imprescindible. Aquí vaig
aprofitar per explicar-li al petit mitjà que el meu avi Oscar no era el pare
de ma mare, sinó el segon marit de la
meva àvia, i que tenia dos fills que no
eren germans de mare, i ell tenia
nétes que no eren cosines
meves, tot i que nosaltres
ho fèiem veure. Famílies
mixtes, famílies patchwork,
compostes per mares,
pares, madrastres,
padrastes, mig germans,
germans sencers…

HOFFMAN, Mary. Benvingut a la família. Il·lustr. Ros
Asquith. Barcelona: Joventut, 2014

CERDÀ, Mar. Familiari: troba la teva
família i la dels teus amics, hi ha
83.521 combinacions possibles. Barcelona: Comanegra, 2014

MAXEINER, Alexandra. En
família!: Sobre el fill de la
nova xicota, del germà de
l’exdona, del pare i altres
parents. Il·lustr. Anke Kuhl.
Barcelona: Takatuka, 2011

El petit aventurer ara ja
ho tenia clar: tots som família,
sigui com sigui. Allà on tu et trobes a gust, t’estimes i
t’estimen, tenen cura de tu i pots créixer i ser feliç, allà hi
ha la teva família. I sigui com sigui és la teva, estima-la!
Ara és el petit mitjà qui em proposa un joc: i si busquem famílies dins dels àlbums il·lustrats de la llibreria?
Apa, som-hi, aprofitem que la tenim només per a nosaltres i juguem.

TURIN, Adela. Una catàstrofe afortunada. Il·lustr. Nella
Bosnia. Pontevedra: Kalandraka, 2014

e guerra :
Primer crit d
La família nombrosa que lluita junta
sempre estarà junta!

Ell va directe a Una catàstrofe afortunada, i crida:
«Mira, és com la nostra que som un montón» –aquí
hauré de dir-vos que els nens sempre exageren una
mica: som cinc, dos adults i tres nens, i la petita família
de ratolins són almenys deu. Les famílies nombroses
són aquelles que tenen tres o més fills. I a Catalunya les
nombroses cada vegada en som menys.
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e guerra :
Segon crit d
Potser la teva família és molt petita,
però segur que és molt gran donant amor.

Jo li proposo un llibre que ja coneixem, i que ens
encanta llegir: Quin caos d’habitació. Un pare
i un nen. Un caos d’habitació i alguns grunyits
que acabaran aviat.
Aquest pare i aquest fill conformen una
família monoparental, només un pare o
una mare. I, ben valents, tiren endavant
cada dia els seus fills i filles.
ra :
Tercer crit de guer
Estima com vulguis, estima i
deixa’t estimar, és tot el que
cal per una família formar.

SALOMÓ, Xavier. Quin caos d’habitació! Il·lustr. Xavier Salomó.
Barcelona: Cruïlla, 2014

Anem de lleixa en lleixa i en Joaquim
atura el dit en un llibre que no està a la
venda. El guardo entre els nostres llibres, els llibres dels llibreters, perquè ja
està exhaurit –i aprofito des d’aquí per
demanar a qui correspongui que el tornin
a publicar– Amb en Tango som tres. Una
història d’amor, una família plena d’amor.
És una història d’amor entre dos pingüins mascles que tenen
un gran desig: tenir un fill. I es trobaran un ou sense que
ningú el cuidi. I ells dos tindran cura de l’ou i amb en Tango
formaran una família, una família homoparental.

ra :
Quar t crit de guer
La família neix al cor, i amb
aquell amor la família creix.
RICHARDSON, Justin; PARNELL, Peter. Amb en Tango som tres. Il·lustr.
Henry Cole. Barcelona: RBA, 2006

CASTERMAN, Geneviève. Esperant en Timoun. Barcelona:
Flamboyant, 2011

DURANT, Alan. Per sempre
més. Il·lustr. Debi Gliori. Barcelona: Timun Mas, 2004

Ara trobem un bonic àlbum petitó, Esperant
en Timoun. I em pregunta el petit mitjà: «Com
és que la mare espera mirant per la finestra?»
I aprofitem i parlem de la nostra família, li explico que a la seva cosina M. la vam esperar
molt de temps… Els meus cunyats van adoptar la M. La van anar a buscar molt lluny. I ben
fet que han fet! Què faríem ara nosaltres sense la M?

it:
Últim i definitiu cr
La família és el nostre lloc on viure
en llibertat, tots plegats, sense fer-nos
mal i respectant-nos els uns als altres.

El petonejo molt, l’abraço fort i agafem l’últim llibre,
Per sempre més. Jo arrufo el nas i després entenc per
què l’ha escollit. Els animalons, tots reunits –tot i que
tristos al principi– són una família, formada per diferents espècies, però que conviuen, s’estimen, s’ajuden i tiren endavant plegats.

Estimat petit mitjà, no vam trobar una única resposta, però avui buscant entre llibres
hem après molt. Ens abracem i ara pensem que els explicarem als germans i al pare,
i decidim fer-nos unes noves samarretes amb només tres paraules dibuixades:
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Tot s som fa mi lia !

