La separació
Guies per créixer llegint 2

Contes per a infants
Dubois, Claude K.
No et vull veure
més !

Quan marxa un membre de la parella, sempre queden rancúnies entre els dos.
Aquest llibre comença amb el primer odi cap a la persona que marxa, però que va
canviant cap a l’amor del pare de sempre.

Cruïlla, 2008
Francotte, Pascale.
Quin embolic de
família!
La Galera, 2008

Després de la separació, la vida segueix i el protagonista d’aquest libre veu que
la seva família es va ampliant. El pare li presenta una nova parella que ja té una
nena i la mare tindrà un fill amb el seu nou company. Ell veu que és un bon embolic, però aviat s’adona que tots són molt feliços.

Martínez, Maria.
Els conflictes de
l’Anna
Destino, 1988

L’Anna no sap on té les coses perquè té dues cases i és que des que els seus
pares viuen separats ella està més distreta. El professor diu que parlarà amb ells,
perquè ha tingut molts canvis a la seva vida.

Moore-Mallinos, Jennifer
Quan els meus pares
van deixar de ser
amics

Els pares abans eren amics i ho feien tot junts, però les coses van canviar. Van
passar a estar tristos i a discutir. Primer pensava que la culpa era meva però ara
sé que els pares a vegades necessiten estar separats per estar millor. Ells però,
sempre m’estimaran.

Gemser ,2004
Rius, Roser.
La Clara té una gran
família
Cruïlla, 2005
Baumbach, Martina.
Els caps de setmana
veig el pare
Joventut, 2006
Dumont, Virginie K.
Un embolic de
famílies
Serres, 2003
Meabe, Miren Agur.
Visc en dues cases
La Galera, 2003

Alonso, Manuel.
Papá ya no vive con
nosotros
SM, 1998

A la Clara li han demanat que dibuixi la seva família i necessita més d’un full per
dibuixar-los a tots. El pare i la seva nova dona, la Tona, amb en Bernat, el seu fill.
La mare i l’Enric, que és com si fós el meu pare, i la Nuri, la seva filla, a més del
seu germanet Ramon. Després té tres avis i quatre àvies, molts tiets i cosins. Són
una gran família.
És la història d’una separació vista des de la perspectiva d’en Miquel. El nen, tot
d’una, veu que els seus pares criden, es barallen , no dormen junts i creu que és
culpa seva. El pare marxa de casa i va a veure’l el cap de setmana. Els pares ja
no s’estimen, però a en Miquel el continuaran estimant sempre.
La vida quotidiana de la Carlota i el Jordi ha canviat; ara han d’adaptar-se a la
nova realitat de la separació dels seus pares: cases diferents, companys dels pares nous i famílies noves, però malgrat tot no deixen de ser els seus pares i
d’estimar-los com a fills.
I què és la col·lecció de contes on La Galera tracta temes una mica incòmodes,
amb un bon encert. En aquest, la separació dels pares es fa present a la nena del
conte. Primer, la notícia li causa una mica de trauma, però amb l’ajuda d’una
psicòloga i els seus pares se’n surt ben aviat.
Pablo és un nen que viu amb el seu pare i la seva mare. Ajuda la mare a les feines de casa i quan arriba el seu pare de treballar està molt content. Fins que un dia el pare no arriba
i la mare està molt trista. Uns dies més tard, el pare estava al seu despatx i posava tots
els papers amb bosses i maletes. Te’n vas? Li va preguntar i ell el va seure i li va explicar
que dos bons amics no tenen perquè viure junts i ells sempre ho serien.

Contes per a infants
Guibert, Françoise de.
Mis padres se separan ¿Y yo qué?

Quan els pares se separen es viu un període difícil amb tristesa, ràbia i culpabilitat. Tornar a trobar l’equilibri porta el seu temps: una nova casa, nous costums ,
nova organització... “Adaptació” és la paraula clau. Aquest és un llibre amb molts
consells que ens ajudaran en aquests canvis.

Milan, 2009
Klamburg, Laura.
Estic trist, els meus
pares se separen
Bellaterra, 2011

A partir del dia que els pares ens van donar la notícia de la separació, sembla que
hagi arribat la fi del món. Tot un seguit de sentiments sorgeixen en el meu interior.
Sort en tinc del papà, la mamà i l’àvia que m’ajuden a alliberar-me’n. El meu
germà no vol estar trist i crec que és una bona idea.

I per als pares...
Aguilar, José Manuel.
Tenemos que hablar
Taurus, 2008

És una guia essencial per saber tot el que s’ha de fer i evitar, des de la presa de decisió,
durant el procés de divorci i una vegada s’ha finalitzat per tal que els pares, familliars, educadors, psicòlegs i advocats trobin una sortida correcta a un problema complex i cada vegada més freqüent, posant especial atenció als nens i adolescents implicats.

Estivill, Eduard.
Expliquem les separacions dels pares

El Dr. Estivill respon, d’una manera senzilla i amena, les preguntes més habituals
dels pares, amb consells pràctics per tractar aquest problema sense transmetre
angoixa als fills i fer front a les noves etapes de la vida.

Ara llibres, 2008
Lucas, Patricia.
El divorci explicat
als nostres fills
Empúries, 2003

Els autors conversen amb els seus fills adolescents d’anteriors matrimonis sobre
el tema de la separació i responen a tots els dubtes que els nois els plantegen per
donar-los una visió de normalitat davant la nova situació familiar.

Largo, Remo H.
Hijos felices de
padres separados
Medici, 2004

López Sánchez, Fèlix.
Separar-se sense
esquerdes
Graó, 2010
Barbero, María.
Síndrome de Salomón
Desclee de Brouwer,
2008
Vallejo-Nájera, Alejandra. Hijos de
padres separados

Satisfer les necessitats dels nens i donar suport a les famílies mitjançant uns vincles socials sòlids són els dos objectius principals d’aquest llibre. Segons l’autor,
la separació i el divorci no condicionen la felicitat o infelicitat de pares i fills, sinó
les seves relacions i condicions de vida posteriors.
Com patir menys i fer-ho bé amb els fills. Llibre útil per a tots els actors que intervenen en
els processos de separació o divorci, sobretot per a les parelles amb fills per tal de conèixer els errors més freqüents que els perjudiquen. També per als professionals involucrats en aquests processos i per als educadors que acompanyen als fills, a més de la família més propera.
La síndrome de Salomó és el conjunt de sentiments, emocions i alteracions que té un nen
quan els seus pares se separen i aquest llibre pretén ser una guia d’acompanyament per a
pares i mares, fills i filles, padrastres i madrastres durant tot el procés. Hi ha una completa
recopilació d’exercicis tant per als pares com per als professionals de l’educació i psicoteràpia i un capítol especial per a nens i nenes per ajudar-los a entendre la situació i els
seus sentiments.

L’autora analitza, amb senzillesa i respecte mutu, les diverses conseqüències de
qualsevol ruptura matrimonial i ofereix consells clars per evitar que els nens pateixin les repercussions negatives de la separació dels seus pares. Dóna molta
importància a la comunicació per establir una bona relació familiar.

Temas de hoy ,2002
Arch Marín, Mila.
¿Os vais a separar?
Tibidabo, 2003

En aquest llibre trobem un enfoc pràctic, realista i positiu al tema que ens ocupa i
que ens ajudarà a afrontar eficaçment els aspectes més determinants en la separació. S’ha pres de punt de partida les vivències de diversos infants i les
seves famílies per oferir nombrosos consells i pautes útils per a la
resolució dels problemes.

