
Adopció a Xina 

Sempre he tingut la sensació de que no podria tenir fills, però no m’ha preocupat mai. No he estat una 

dona amb instint maternal, però sí que va arribar un dia que vaig tenir la necessitat de compartir alegria i 

emocions i de transmetre el que jo havia après i encara aprenc. Internament estava segura, que adoptaria 

un parell… o tres de nens o nenes. 

Així, doncs, vàrem iniciar els tràmits per a una adopció internacional. Érem a l’any 1997. 

Per què internacional? Doncs, perquè l’adopció nacional no trenca els lligams amb la família, et fa esclau 

de visites i controls incòmodes, que fan que el nen no se sentí ni d’aquí, ni d’allà, i no et garanteix l’adopció 

fins passats uns anys. Les lleis no es fan en benefici dels infants, sinó de les institucions i dels polítics. 

La situació al nostre país no és la mateixa que a d’altres llocs. Vull dir que aquí és molt més difícil que una 

mare no pugui criar econòmicament el seu fill o filla i per això el doni en adopció. Els motius a la nostra 

terra solen ser molt més greus, com ara alcoholisme, drogues, maltractaments…i tot i això, la llei segueix 

sense posar per davant la seguretat del nen o nena. 

En països pobres els abandonaments són per pura supervivència o per motius culturals. A la Xina rural es 

poden tenir un parell de fills, però interessa que siguin nois per ajudar amb les feines del camp i no haver 

d’aportar una dot quan es casin. Quan neix una filla, si és la primera, pot ser que es quedi amb la família. 

Però si el segon fill torna a ser una nena, segurament serà abandonada. 

Primer vàrem tenir una entrevista general on ens van deixar clar que havíem de tenir força diners per 

iniciar un tràmit d’adopció i que una família amb pocs recursos econòmics no calia que s’ho plantegés. Va 

ser la primera mala impressió del procés. 

Nosaltres havíem estalviat una part del que ens demanaven i, com que la cosa anava per a un mínim de 

dos o tres anys, doncs, podíem fer-ho. No m’amagaré la quantitat, adoptar a Xina rondava els tres milions 

de pessetes de llavors, o sigui uns 18.000 euros. I no m’ho amago perquè no som les famílies les que 

posem un preu, sinó les institucions i els “professionals” que hi participen, tant a la Xina com aquí. I allò de 

que els diners no donen la felicitat, doncs ho hem de posar en dubte. 

No penseu que la cosa va anar malament, perquè el final s’ho val de totes passades. El que succeeix és que 

al voltant hi ha tot un negoci i la inseparable burocràcia que ho enfosqueixen, i penso que pot ajudar 

saber-ho abans de començar, per arreplegar força paciència. 

Després d’aquella introducció, que semblava ben bé que volien descoratjar-nos, varen venir una sèrie de 

sessions on assistíem unes vuit o deu parelles. Allí es parlava i ens feien parlar, sobre què representa una 

adopció. Que el nen o nena ho passa malament perquè som estranys que els venim a treure del seu entorn 

conegut. Nosaltres tenim l’esperança de portar-los a un lloc millor, però ells no ho saben. 

Ens van recomanar lectures i, com si el destí es confabulés amb nosaltres, van fer força pel·lícules sobre el 

tema, a la televisió, que jo no em vaig perdre. 

Les reunions eren com gerres d’aigua freda. S’entén que han d’estar segurs que entregaran els nens a 

famílies responsables i constants. Però tot allò de planificar amb alegria i somiar la nova situació s’ha de 

deixar de banda. De moment, és com presentar-se a un examen d’una assignatura totalment nova que no 

té res a veure amb el que has fet fins llavors. 



Ens van venir a visitar a casa per veure l’entorn. Van demanar fotografies familiars, ens van observar i 

entrevistar en dues o tres ocasions. Després de l’espera, vam rebre l’aprovat. Érem pares aptes.  Però 

encara vam haver d’esperar molt, i mentrestant anàvem fent papers, traduccions al xinès, fotocòpies, 

sol·licituds de més documents… i pagant. 

Puntualment, al cap d’un any de l’arribada dels papers a la Xina ens van trucar per dir-

nos que teníem una nena de dos anys i mig adjudicada. Vam anar al despatx de 

l’Entitat Col·laboradora per a l’Adopció Internacional (ECAI) del país, per rebre la 

fotografia de la nostra filla. Va ser un moment extraordinari. Vaig sentir el lligam 

només veure-la. No sé explicar-ho, però després de veure la “meva” nena, em van 

ensenyar més fotografies de nenes adjudicades a les altres famílies i ja eren “altres 

nenes”. Totes, però, de mirada trista. 

A partir d’aquí es fa molt llarg fins que no tens el visat i la carta d’invitació a la Xina. Els nervis de no deixar-

te res, canviar la moneda, comprar una mica de roba, el nino de peluix que facilita el contacte, organitzar la 

família perquè entenguin que no ens han d’atabalar els primers dies, que no ens vinguin a esperar a 

l’aeroport… En fi, que comença l’aventura. 

A la Xina ens varen acomodar a tots a la mateixa planta d’un hotel i l’endemà ens van reunir en una sala i 

van anar cridant les parelles per recollir les nenes. Jo vaig ser la primera! Quin regal! Ella, tota confosa, 

però tranquil·la, fins que alguna va començar a plorar i es va convertir la sala en una vall de llàgrimes.  

A l’habitació de l’hotel la vàrem banyar i canviar de roba. Després de plorar un parell d’hores i relaxada pel 

bany es va adormir i, quan es va despertar, ens va mirar estranyada però aviat va començar a riure. El llaç 

s’havia fet! Res del que m’havien dit que trigaria dies a veure-la somriure. Per tant, totes les penúries es 

van escapar com el fum en veure aquells ullets d’alegria. 

Vam estar amb la nena i vam anar amunt i avall durant quinze dies més. Cinc per arreglar papers a la Xina i 

deu per arreglar papers a l’ambaixada espanyola. En aquells quinze dies, es va adaptar al castellà i al català 

com si res.  

Llarg, però feliç viatge de retorn. 

No sé què és la depressió postpart, però jo vaig tenir una cosa semblant. Em vaig trobar tan cansada de tot 

plegat, que no em veia amb cor d’adaptar-me al canvi que suposava. Vaig demanar al meu marit que 

s’encarregués de la petita per poder descansar, em sentia físicament esgotada. Va ser perfecte. Després de 

dormir quasi un dia sencer sense adonar-me’n, em vaig recuperar i tot va anar bé. 

La nena es veia contenta i es feia entendre, ja ho crec que es feia entendre! I si algun cop s’enfadava ho 

feia en xinès. Però un dia, al cap d’un mes o mes i mig, en agafar-la per posar-la a la banyera, va començar 

a riure com una boja i és que, tot i que semblava estar a gust amb nosaltres, havia continuat mantenint 

una certa tensió. I quan aquesta tensió se’n va anar, van aparèixer les pessigolles! S’havia relaxat. 

Definitivament érem una família. 

Aquest procés es va repetir tres anys després. En aquest cas, per diversos motius personals, ho vàrem 

organitzar de forma que el meu marit i la seva germana es desplacessin a Xina a buscar la segona nena. Jo 

em vaig quedar amb la gran i la mare, perquè feia poc que havia enviudat. Però és una cosa que no 

recomano a ningú. Vaig patir de valent fins que els vaig veure arribar tots tres a l’aeroport.  



Vàrem iniciar un tercer procés d’adopció, però el temps va anar passant amb alguna 

reunió descoratjadora que altra, i finalment quan ens van trucar, va ser per dir-nos que ja 

passàvem de l’edat recomanada i no podíem adoptar. Això sí que fa mal, veure que per 

culpa dels protocols, les lleis, la política i les ambicions, es condemnen a sers innocents a 

allargar el seu patir. 

 

En resum, és una experiència tendra, excitant i exultant. No deixeu de provar-la si podeu. 

(ÀMG) 


