
QUAN VAS NÉIXER, PAPU? 



Dedicatòria autors (text 
i il�lustració) ? 







“-Mama, on era el papu quan la Noa era petita? 
-El papu no hi era, Uma. Quan la Noa era petita, la mama vivia amb el pa-

pa. 
-Mama, i jo on era jo quan la Noa era petita? 

-A la meva panxa. 
-Amb el papu!?” 

 







-Ui, vaig néixer fa una 
pila d’anys!  



-No, papu. Quan eres 
petit no eres el papu!!! 
Quan et vas fer papu? 



-Doncs... devia ser el dia 
que vaig veure la teva 
mama per primera vega-
da. 

-Apa, papu!!! Però si lla-
vors tampoc eres el pa-
pu! Eres un amic de la 
mama! 



-Ah, si?  Aviam, doncs... doncs em vaig fer papu el dia 
que us vaig conèixer a vosaltres dues! 
-Jjejeje, apa, papu! Però si només eres un amic que 
menjava molta pizza! 



-Ah, si?  Aviam, doncs... doncs em vaig fer papu 
el dia que us vaig conèixer a vosaltres dues!

-Jjejeje, apa, papu! Però si només eres un amic 
que menjava molta pizza!

 



-Molta? Ostres... vols dir? Doncs potser quan vam anar de vacances 
la primera vegada?

-Noooooooooooooooooooooooooooooo, de vacances et vas fer nòvio
de la mama!

-Ah, sí? Em vaig fer nòvio de la mama de vacances?! I com ho saps, 
això?

-M’ho ha dit la Noa.
-Ostres, sí que sap coses, la Noa... 

Aquí potser estaria bé un “plano general en què es veiés la Noa com 



-Em sembla que et vas 
fer el primer dia que 
vas canviar els bolquers 
a l’Uma. 

-No, no, el primer 
dia que ens vas ex-
plicar un conte per 

anar a dormir!! 

 

Potser em vaig 
fer papu el pri-
mer dia que em 
veu fer un pe-
tó... 



- 

-Em sembla que va ser el dia que em vaig fer mal al genoll i em vas posar una tirita!
-Noooooo, primer em vaig fer mal jo al dit! Primer em vas posar una tirita a mi!

Les dues nenes parlen



Aviam, calma… 
I si va ser el dia que 
vaig ajudar la Noa a 
fer els deures? 

No, papu, va ser el dia que et vaig 
vomitar la papilla a sobre!!! 



Ostres, aquell dia? 
Ecs! 
Va ser una mica fasti-
gós aquell dia…  



-



-Què us passa?!
-Mama, quin dia es fa ver papu, el papu?! Oi que va ser el dia 

que em vaig fer mal al genoll i em va posar una tirita?
-No, mama, oi que va ser el dia que li vaig vomitar a sobre?!

Mama entra a la porta de l’habitació



HAHAHA... sí, van ser tots aquests dies, baldufetes. I el dia que es va emocionar per-
què la Noa va treure molt bones notes, i el dia que va renyar l’Uma perquè es va des-
lligar del cotxet, i el primer dia que veu jugar a pentinadores... 



Sabeu una cosa? Les 
mames i els papes 
neixen una mica de 
cop...  en el moment 
que saben que han de 
ser mames i papes 
(com ens va passar al 
vostre pare i a mi el 
dia que vam saber 
que tindríem la Noa). 
Però els papus... els 
papus neixen a poc a 
poquet...  



 

un dia canvien un bolquer, un dia posen una tirita, un dia s’inventen un conte per anar a dormir, i un altre han de renyar 
una mica perquè hi ha massa gatzara.  

Un dia es troben plens de vomitat, un dia esperen impacients el primer festival de ballet, un dia surten corrents de ma-
tinada a la farmàcia a comprar xarop, un altre dia truquen al papa per enviar-vos un petó quan sou a casa seva... 



un dia canvien un bolquer, un dia posen una tirita, un dia s’inventen un conte per anar a dormir, i un altre han de renyar 

Un dia es troben plens de vomitat, un dia esperen impacients el primer festival de ballet, un dia surten corrents de ma-
vos un petó quan sou a casa seva...  

i llavors, un 
dia, es mi-
ren al mi-
rall i di-
uen... ui, 
aquests 
ulls, aques-
ta barba, 
aquestes 
mans... són 
les matei-
xes de sem-







-í podem tenir una mamu? !!!



-Ui, això li haureu de preguntar al papa, però això ja és 
una altra història i ara ja és hora d’anar a dormir  

í podem tenir una mamu? !!! 



ARBRE GENEALÒGIC
La idea és fer una sèrie de contes que tractin diferents temes de les famílies 

ensamblades/reconstituïdes. Els protes sempre seran els mateixos i sempre hi haurà el mateix 
arbre genealògic al ppi (amb dibuixets dels personatges –només tenen noms les nenes, els altres, 
tenen només el “nom familiar” :mama, papa, papu, iaia... –així és més general, més per tothom)



 
Paraules psico sobre la invenció de “papu” en el sentit d’aquest fragment de la Dra. DORA DAVISON (cal text nou. Idea: per 
“apropiar-nos” afectivament d’una cosa, li hem de poder posar possessiu afectiu –meu amic, meu company, meu veí...- , sense 
aquesta possibilitat apartem de nosaltres lingüísticament, però també conceptualment, allò a què ens referim. La manca de pa-
raula afectuosa (present en altres llengües “stepdad”. p.e.), dificulta la integració. Per això invenció de “papu”. 
 
 
“Padrastro”y “madrastra”, son palabras que guardan una connotación maléfica y las personas evitan usarlas, pero tanto estos 
términos, como los poco divulgados de “madre o padre afín” son las únicas palabras en idioma español que aluden en forma di-
recta al vínculo entre el esposo de la madre y el hijo/a de ésta, o la esposa del padre y el hijo/a de éste respectivamente. Son los 
únicos, que permiten usar el adjetivo posesivo “mi”: “mi madrastra”, mi “madre afín, “mi padrastro”, mi “padre afín, “mis hijastros”, 
“mis hijos afines”. Ésta última será la nominación que usaremos en el presente artículo. 
Por lo general, los chicos nombran estos miembros mediatizándolos a través de un tercero: “la esposa de mi papá” o “el esposo 
de mi mamá”. Una encuesta realizada por la Fundación Familias Siglo XXI en 1999, reveló que la mayoría de los de los niños 
desconocía tener algún lazo de parentesco con la esposa del padre o el esposo de la madre: se les preguntó a chicos entre 8 y 
11 años de edad - hijos de padres divorciados -, si su mamá o su papá se habían vuelto a casar. A los que respondían: “Sí”, se 
les le preguntaba si tenían “madrastra” o “padrastro”, entonces contestaban: “No”. 
Tal desconocimiento no es privativo de los chicos: en nuestra experiencia podemos afirmar que la mayoría de los adultos que se 
vuelven a casar ignoran nuestras normas jurídicas referentes al segundo o ulteriores matrimonios.  
En idioma inglés se usan los términos “stepmother”, “stepfather”, “stepchild”, “stepdaughter” que permiten la expresión: “my step-
mother”, “my stepfathtrer”… La raíz “step”, a la vez que significa “paso”, “escalón”, proviene, del vocablo “steop” del inglés anti-
guo y que significaba: “desamparado, huérfano”. La palabra “stepfamilies”, con qué se designa a las familias ensambladas, tiene 
la misma raíz, pero su significado es imposible de traducir al castellano. “Step” en su doble acepción alude a la integración de 
las familias ensambladas, proceso, en el cual las relaciones se construyen lentamente, “step by step”: “paso a paso”.  
Los seres humanos construimos la realidad en el lenguaje, en las conversaciones que mantenemos los unos con los otros, de 
modo que la ausencia de un nombre propio socialmente aceptado, influye negativamente en el desarrollo de la identidad perso-
nal. Además, en lo que se refiere a la familia, la forma de nominar a una persona, la sitúa dentro o fuera de la misma.  
 
HE ESCRIT A LA DRA. DAVISON, LI HE EXPLICAT QUE ESTEM FENNT UN LLIBRE EN AQUEST SENTIT (sense desvelar 
res) I LI HE PREGUNTAT SI ENS VOLDRIA FER UNES PARAULES DE PRESENTACIÓ… AIXÍ, AMB TOTA LA JETA. És es-
pecialista amb famílies reconstituïdes… creuem els dits! 
 



Aquest conte que teniu a les mans, parteix de l’experiència de la nostra família, però pretén explicar 

la realitat de moltes famílies reconstituïdes i ajudar-les, en la mesura del possible, a a explicar la seva 

situació, complicada i meravellosa, als més petits de casa. 

 
 

Em vaig separar embarassada de la meva segona filla quan la meva filla gran estava a punt de fer set anys. 

 

Al cap de gairebé un any, vaig conèixer un home magnífic que de mica en mica va anar entrant a la nostra vida i que ara, 

des de ja fa molt de temps, la comparteix al 100%.  

 

D’amic va passar a “nòvio” i de “nòvio” a “papu”, que és la paraula carinyosa que han trobat les nenes per referir-se al 

seu padrastre. 

 

Aquest llibre, doncs, és també un petit homenatge a tots els bons padrastres, aquests homes fantàstics que fan uns deu 

mil equilibris al dia per fer de pares sense ser-ho del tot i que han après a estimar els seus fillastres d’una manera que, als 

que només som mares i pares, ens sorprèn i meravella.  

 

Per tots ells, perquè la literatura els ha tractat tan injustament, és aquest conte. 

 

Berta Rubio 
 


