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Slegers, Liesbet.
Tinc un germanet
Baula, 2004

La Laura viu el procés de l’embaràs de la mare i quan arriba el germanet els pares estan sempre amb el petit: per donar-li el biberó, canviar-lo,... però també pot
jugar amb ell a la banyera i van a passejar. A la nit, però, quan dorm, els pares
poden jugar solament amb ella.

Carrer, Chiara.
Que gelosa!
Barcanova, 2000

Cooper, Helen.

La Mimí és una gateta que des que ha tingut el germanet s’ha tornat gelosa: la
seva mare no li fa cas i s’inventa les mil-i-una per cridar l’atenció.

“La mare i el pare han arribat amb un germanet, però sort que em van regalar el

Ha estat el petit monstre petit monstre. Ell sempre fa trapelleries i els pares em renyen a mi fins que un dia
Joventut, 1999

ja no poden més i volen que marxi. No sé on amagar-lo , crec que al llit del meu
germà. Ell estarà content.”
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Caillou. La hermanita
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L’Anna no vol ferse gran
Cruïlla, 2004
Oram, Hiawyn.
La princesa segona
Timun Mas, 1994

“Tinc una germaneta que no para quieta i jo no la vull. Un dia els pares van a buscar menjar i m’he d’encarregar d’ella. Sortim a pescar amb el meu amic i ella
s’escapa, no la trobo i la busco per tot arreu. Sento els pares que em criden i tenen la meva germaneta. Tots estem molt feliços de retrobar-nos.”
La Lola ha tingut un germanet i a partir d’ara tot canvia: les seves joguines no
agraden al Teo, el seu germà, també plora quan ell el bressola i els seus pares ja
no estan tant per ell. La Lola torna a veure el seu germà i llavors li riu, sembla que
ja l’estima, pensa ...

Caillou té una germaneta. Tots vénen a veure-la i no paren de dir que és molt
bonica. Ell pensa però que no sap fer res: ni caminar, ni menjar sola, ni parlar. És
un nadó. Caillou comença a fer tonteries per cridar l’atenció.

La mare de l’Anna ha tingut un nadó, es diu Berta i la Maria està molt contenta.
Ella ha d’anar a l’escola i no vol anar-hi, vol quedar-se amb la mare i la Berta;
quan ve una visita tots diuen que la Berta és bonica i ella és gran, però ella es
veu igual que sempre , no vol ser gran, vol ser com sempre, com abans.
Hi havia una vegada dues princeses, una la primera i l’altra la segona. La primera
estava ja contenta amb el seu càrrec, però la segona, no. Va fer tots els possibles
per eliminar la seva germana però la van descobrir i el seu pare, el rei, va decidir
que no hi hauria princesa primera i segona sinó que una seria dilluns, dimecres i
divendres, i l’altra dimarts, dijous i dissabte. Els diumenges, totes dues.

Monreal, Violeta.
Celos
Gaviota, 2005

La Cristina no vol el seu germà. Des que ha arribat totes les seves coses ja no
són seves solament i no ho pot aguantar. Apareix un geni i li concedeix 3 desitjos: els dos primers són tirar enrere en el temps, però el tercer és tornar a la realitat perquè així tots estan més contents.

Contes per a infants
Gutman, Anne.
Els gelos d’en
Gaspar
Joventut, 2000

Bach, Mauricio.
El tresor de l’Albert
Parramón,1989

Henkes, Kevin.
Julius, el rey de la
casa
Everest, 2001

Vlamakis,George.
I jo, què?
Sirpus, 2004

Figueras, Núria.
El mitjà
La Galera, 2007

Oli.
Un problema grande
Kalandraka, 2003
Ibarrola, Begaña.
¡Yo soy el mayor!
SM, 2005

“Avui és l’aniversari de la Lola, la meva germana, i els meus pares li han regalat
uns patins com els que volia jo. Tots miraven els patins però en un moment de
distracció els he amagat. Una setmana més tard és el meu aniversari i els pares
m’han regalat els patins que volia. La Lola s’ha posat trista perquè no els té i jo he
sortit a jugar i és molt avorrit jugar sol. He deixat els patins de la Lola a la seva
habitació i ara podem jugar els dos.”
Quan l’Albert veu la seva germaneta al bressol està content, però si l’agafa la mare, l’acarona i juga amb ella, llavors s’entristeix i s’enfada. Està gelós, perquè els
seus avis fan riure la Isabel, perquè la seva mare no vol veure el que és més important per ell, el seu regal, ja que ha de donar el menjar a la germaneta. Tothom
està més per la Isabel que per ell.
Abans que nasqués Julius, la Lily era la millor germana del món: li regalava coses, li explicava secrets. Però quan va néixer, els pares estaven molt pendents
del seu germà i ella creia que no li feien prou cas, fins que un dia la seva cosina
va dir que el seu germà era asquerós. La Lily s’hi va girar i li va dir que era el rei
de la casa i que cridava com ningú.
En Lluc té la seva germana malalta. En Lluc està enfadat perquè la seva mare no hi és, és
a l’hospital amb la Susi la seva germana. Està sol i trist i el pare no pot jugar amb ell perquè fa galetes per portar-les demà a l’hospital. Sort que quan la mare torna, els pares parlen amb ell una bona estona dient-li com se l’estimen i que l’endemà faran una cosa molt
especial entre tots.

El Pere té un germà gran i un germà petit. El Jaume pot sortir sol, té una bicicleta nova; en
Martí tot el dia plora, estira els cabells i no parla bé. El Pere té la bicicleta del seu germà,
no pot sortir sol i quan parla malament o llença la sopa els pares el castiguen i s’enfada.
L’avi però l’ha vingut a buscar perquè necessita un acompanyant mitjà per anar al cinema
amb ell. Que bé!
Pablo viu en primera persona l’embaràs de la seva mare i el naixement de la seva germana Lara, ja que no poden fer el que feien abans. Descobreix el plaer de pintar parets, amagar-se sota els llits o aguantar-se el pipí fins no poder més. Sembla un problema tenir una
germana però les coses canvien quan la Lara ja és més gran i copia tot el que fa en Pablo.
Llavors es transforma en la seva aliada.
El gripau del conte és el gran de tres germans. És fort i valent, però veu que els seus pares estan més pels seus germans i vol tornar a ser petit. Un mag li dóna la possibilitat de
ser-ho i llavors s’adona que la seva família no el reconeix i que els perills que l’envolten no
pot solventar-los sol. Li agradava més ser gran.

I per als pares...
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A partir d’un anàlisi exhaustiu del problema, les autores ens proposen diverses
solucions, segons les personalitats dels fills. Els pares han d’arribar a un equilibri
perquè els nens se sentin segurs, especials i estimats, mitjançant unes tàctiques
que ajuden a comprendre el problema i ajuden els germans rivals a posar la pau .

Segons l’autor, el comportament del nen gelós és conseqüència del sofriment que
li genera la pèrdua de l’afecte i amor dels pares a favor d’un nou germà. Aquest
llibre fa un repàs directe i amè a la gelosia en la infància, ajuda a comprendre i
avaluar la conducta del nen gelós i vol orientar els pares per solucionar la correcta
adaptació del nen a la nova situació familiar.

La rivalitat i la gelosia formen part de l’aprenentatge entre germans, però a vegades generen tensions en la vida familiar i els pares perden el control. En aquest
llibre es donen les claus per intercedir, com a pares, en les discussions dels nostres fills, canalitzar la seva agressivitat i ajudar-los a fomentar l’autoestima.

