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Activitats per a petits, no tan petits i grans
Què passa si...
XAVIER GARCIA
Director del Servei Terapèutic de Cel Obert ( 93 311 69
05, celobert@cel-obert.com)

NO TAN
PETITS

... NO SABEM RES
DE LA HISTÒRIA
DEL FILL ADOPTAT

Una festa
per tothom
Proposta: música, espectacles i exposicions, entre tot tipus d’activitats.
Quan? Del 18 al 24 de setembre.
On? Diversos punts de
Barcelona.
Pàgina web oficial de
les Festes de la Mercè:

www.bcn.cat/merce.

Tingues en compte

Les Festes de la Mercè
aposten per una gran oferta
de música i espectacles
La Mercè més internacional
i més descentralitzada. La
festa està cada cop més
present als diferents barris i
racons de Barcelona.
Enguany, a més, cobra
protagonisme la presència
internacional de la mà dels
Crystal Fighters en el concert
a l’Antiga Fàbrica Damm. Pel
que fa al festival Barcelona
Acció Musical (BAM),
organitza 40 dels 90 concerts
que la ciutat oferirà entre el
18 i el 24 de setembre. El
BAM, que estrena en aquesta
edició programació per als
infants, acollirà a artistes
locals del nivell d’Els Amics

 L’ART DE CARRER. Hi
haurà espai pel correfoc,
la 65a mostra de sardanes
i el xou de sardanes
creatives i dansa
contemporània del
palauet Albéniz, entre
altres mostres.

de les Arts, Els Catarres,
Joan Dausà i Oques Grasses,
tots ells presents a l’escenari
de la platja del Bogatell. Pel
que fa a la programació, les
primeres activitats constaran de fires, mostres,
exposicions, jornades de
portes obertes, com ara als
Arxius Històric o Fotogràfic
de la Ciutat de Barcelona,
entre d’altres. Serà la prèvia
de les projeccions i els
concerts que es realitzaran
de cara al cap de setmana,
on un any més, el parc del
Fòrum, l’avinguda de la
Catedral i la plaça Sant
Jaume seran els escenaris de

 EL MAC FESTIVAL.
Omplirà la ciutat amb l’art
de Kènia, Montreal o
París. Hi haurà molta
presència d’estrelles del
circ, del teatre argentí i
també del català.
 EL GRAN PRESSUPOST.
L’Ajuntament i tots els
organitzadors han reunit
un pressupost de més
de 3 milions d’euros
destinats a convidar els
millors artistes.

P
PETITS

GRANS

Secrets
subterranis

64a edició
Proposta: apropar els llibres de vell al públic.

Proposta: Recorregut documentat i guiat.
Quan? A partir del 20 de setembre.
On? Sarrià.
Preu: 17,45 euros.

la Mercè Música, per on
passaran artistes i grups
com ara Maria del Mar
Bonet, Mishima, Delorean,
Raúl Rodríguez, Aspencat i
La Gossa Sorda. A més, la
programació de la Mercè
Música vol dedicar una part
de la nit a Buenos Aires, la
ciutat convidada, i per això
algunes actuacions aniran
dirigides a l’homenatge a la
capital argentina. Pel que fa
a l’avinguda Maria Cristina,
serà l’espai per als concerts
programats per les emissores de ràdio Cadena 100,
Europa FM i Cadena SER. Hi
actuaran Macaco, Miquel
Abras, Projecte Mut, Els Pets,
Gertrudis, Enric Verdaguer i
Maldita Nerea, entre d’altres.
Després del cap de setmana,
continuaran les activitats,
dirigides a tots els públics,
fins al 24 de setembre.

Quan? Del 18 de setembre

Itinerari sobre la història del Tren de Sarrià. A
partir del 20 de setembre, FGC (Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya) i l’empresa CultRuta
oferiran una visita guiada per descobrir la història
del que va ser el primer metro de Barcelona, i
alguns dels seus secrets. L’itinerari, per una
banda, inclou un recorregut per espais públics
(andanes, vestíbuls i trens de diverses estacions),
i de l’altra, l’accés a espais normalment tancats al
públic, com l’Espai de la Llum, l’antic cinema.

al 4 d’octubre.
On? Passeig de Gràcia.
Preu: Entrada lliure.

Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern. La 64a
celebració d’aquesta Fira s’instal·larà un any més
al passeig de Gràcia, amb gairebé una cinquantena de parades i més de 150.000 títols a disposició
dels amants dels llibres. L’oferta és extensa i
variada, apta per a tota mena de lectors. També,
com és ja habitual, la Fira acollirà una exposició
monogràfica: en aquesta ocasió, la mostra girarà
al voltant del món de la màgia i del circ a través
de cartells i llibres.

El lloc de naixement o com érem. En
general, les persones estem interessades a saber coses que formen part de
la nostra història, encara que siguin
vivències que no recordem. El lloc de
naixement, la manera com vàrem
arribar al món o com érem de ben
petits, són temes que ens agrada
conèixer i que formen part de la nostra
essència. Malauradament, els nens i
nenes adoptats, especialment si
l’adopció és internacional, tenen molt
poca informació de la seva història
anterior. Però no per desconèixer
aquesta història, els nens i les nenes
deixen de pensar-hi. Malgrat que no
tinguin cap mena de record, la majoria
de nens i nenes adoptats, pensen
habitualment amb la seva mare
d’origen. Temes com el què estarà fent
la mare, si serà viva, si pensarà en els
seus fills o si haurà tingut més
descendència, estan sempre presents
en l’imaginari de l’infant adoptat. Són
temes que li provoquen un estrès
intern important i són la font de moltes
de les seves pors. Com a pares
adoptius, haurem de facilitar la seva
expressió, ja que pertany a una part
de la seva vida,
ELS NENS
on van passar
ADOPTATS,
coses, que l’han
SOBRETOT ELS
afectat al seu
INTERNACIOdesenvolupaNALS, SABEN
ment i a la seva
POC DE LA
estabilitat
SEVA HISTÒRIA
emocional. Els
ANTERIOR
nens no poden
entrar en aquells
espais que li causen dolor, si no se
senten absolutament acompanyats
per les seves figures de referència i
d’estabilitat. El fet de no conèixer la
història, sovint porta a les famílies
adoptants a pensar que amb la simple
resposta de «no sabem res», els
infants ja tenen prou. No és així, els
fills necessiten saber si aquest tema
també forma part dels pares. És a dir,
per ells és més important saber que
els seus pares adoptius pensen en la
mare biològica i en allò que va passar,
que el fet de trobar la història el més
aproximada possible. Quan li diem:
«no sabem res» l’assumpte acaba molt
ràpidament i li hem dit tot el que
sabem, però el nen o nena no deixarà
de pensar-hi. Si realment ens interessa
la història del nostre fill i hi pensem, a
aquesta resposta li afegirem quelcom
com «no sabem res, però quan jo la
penso, imagino que...». Així li estem
transmetent que també hi pensem.
Quan no acceptem alguna part de la
història del fill adoptat, estem
rebutjant una part de la seva essència.
El fill adoptat necessita sentir-se
estimat pel que és, i ell és des de la
seva concepció, no solament des de la
seva arribada a la família adoptant.

