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SINOPSI
El dia que l'Alexandre fa divuit anys, el seu pare li fa un regal molt emotiu: un llibre en què recorda com va
ser el dia que el va conèixer a l'orfenat de Rússia. "Priviet, papa!" són les primeres paraules que l'Alexandre
diu a qui es convertirà en el seu pare, tota una declaració d'intencions de la seva voluntat d'obrir -se a una
nova vida.
Un cop a Barcelona, l'Alexandre aprendrà l'idioma, descobrirà com és banyar-se al mar, anirà a una escola
nova, farà altres amics i, amb els anys, gràcies a l'amor incondicional que l'uneix amb els seus pares, entendrà
què vol dir ser una família i aprendrà a confiar en els altres i en ell mateix .
Una història d'amor que ens convida a reflexionar sobre l'educació, l'homoparentalitat i la diversitat
familiar molt més enllà de l'adopció. Un relat emocionant que ens transporta al viatge que fem per
omplir la vida.
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L’AUTOR
Quim Juncosa Bartolí (Barcelona, 1972) és llicenciat en Dret per la
Universitat de Barcelona (UB). Des del 1996 ha treballat com a advocat i ha
compaginat la feina del seu despatx amb diversos projectes empresarials i
amb la docència. S'ha dedicat principalment al dret civil i mercantil, i
últimament de manera molt especial al dret de família. L'any 2006 adopta
el seu fill, fet que el porta a conèixer i a assessorar diverses entitats en
defensa dels drets del col·lectiu LGTBI.

REFLEXIÓ DE L’AUTOR
«No hi ha receptes ni llibres que t'expliquin com es construeix el vincle entre les persones, és una unió invisible que
forgem amb el temps, que s'enforteix amb l'afecte, però que també es pot trencar molt fàcilment. Els pares biològics
comencen a crear el vincle el dia que saben que estan embarassats i el reforcen quan veuen la primera ecografia,
quan senten els primers moviments dins la panxa de la mare i així, nou mesos després, quan l'infant arriba a les
seves vides, ja forma part d'aquella família. En el cas de l'adopció, el procés, que podria ser similar, està marcat per
la por. Por d'un procediment que no depèn dels adoptants, por de com serà la criatura, del que deu haver viscut, por
del rebuig i de moltes altres coses fruit de la incertesa, i això fa que aquesta unió invisible sigui molt més feble i
trencadissa. Per això, des del primer moment, adoptar es converteix en una “història d'amor plena d'actes d'amor”.»

Per a concertar una entrevista amb Quim Juncosa, no dubtis a contactar amb nosaltres.
Esperem que gaudeixis d’una bona lectura!

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es
Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es
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