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L’altra família o una família com una altra? 
Mercè Falguera – educadora social i antropòloga. Membre de la Flg. 
 

Hi ha una pel�lícula que es va estrenar ja fa uns mesos que es titula 
“La otra família” (2010. Mèxic. Dir. Gustavo Loza). Si preguntem qui ha 
anat a veure-la, poques seran les persones que contestessin 
afirmativament. 
És una pel�lícula mexicana on els protagonistes són una parella d’homes, 
que de manera imprevista s’han de fer càrrec d’un nen, de 7 anys, 
abandonat per la seva mare, adicta a les drogues. 
 

Però si preguntem qui coneix la pel�lícula “The kids are all right” 
(2010. USA. Lisa Chodolenko), estrenada a Espanya al febrer 2011, 
segurament hi haurà mes persones que la coneguin ja que les seves dues 
protagonistes, Annette Benning i Julianne Moore, són actrius ben 
reconegudes. 
 

Totes dues pel�lícules parlen de famílies homoparentals. La primera 
és una parella d’homes que acull a un infant, perquè la seva mare no el pot 
cuidar, i la segona és una parella de dones que tenen dos fills, que ara ja 
són adolescents,  com a projecte familiar. 
 

Quan parlem de famílies homoparentals ens referim a famílies 
formades per lesbianes i gais que tenen fills/es. Aquestes filles i fills tenen 
diversa procedència: d’una parella heterosexual anterior, per adopció 
(nacional o internacional), a partir de tècniques de reproducció assistida 
(inseminació artificial de donant anònim, fecundació in vitro o subrogació 
d’úter) i/o per acolliment. 
 

Potser abans no es parlava tant del nostre model familiar però a 
partir de l’aprovació del matrimoni entre persones del mateix sexe, al 2005, 
ja se’n parla més. Tot i que se’n parli, encara són poques les pel�lícules, els 
contes infantils i els llibres de text, per exemple, que mostren la nostra 
realitat familiar com una més. 

 
 La invisibilitat de les nostres famílies es tradueix alhora en la 

invisibilitat de la realitat dels nostres fills i filles, en la inexistència de 
models de referència a l’espai de les representacions, de les interaccions 
verbals, etc., on únicament s’assumeix el model de família heterosexual, i 
encara, predominantment patriarcal. 

 
Per aquest motiu des de la Flg (Associació de famílies de lesbianes i 

gais)1 estem treballant per la igualtat en el reconeixement de drets i la 
visibilitat del nostre model familiar. Amb aquest objectiu, al 2008, 
l’associació va produir un documental, titulat Homobabyboom2, que mostra 
la diversitat de les famílies homoparentals i que ofereix una guia didàctica 
amb propostes d’activitats. 

 
 
 
 

                                            
1 Web: www.familieslg.org i facebook: http://www.facebook.com/FLGfamiliasLGTB 
2 Es pot veure a vimeo: http://vimeo.com/22384340 
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Tal i com recullen els principis de Yogyakarta: 
 
“El dret a formar una família 
Tota persona té el dret a formar una família, amb independència de la seva orientació sexual 
o identitat de gènere. Hi ha diverses configuracions de famílies. Cap família no pot ser 
sotmesa a discriminació basada en l’orientació sexual o identitat de gènere de qualsevol dels 
seus integrants.” 
 
Principi 24. Principis de Yogyakarta.3  

 
Però, tot i els canvis legislatius produïts en aquests últims anys, 

encara queda molta feina per fer a nivell social, de sensibilització,  de 
visibilitat, de reconeixement de drets, etc. Nosaltres no volem ser “l’altra 
família”, sinó que volem ser una família com una altra. 
 
 

                                  
              
 
 

                                            
3 Principis de Yogyakarta (2008) : principis sobre l'aplicació de la legislació internacional de drets 
humans amb relació a l'orientació sexual i la identitat de gènere. Generalitat de Catalunya. Secretaria de 
Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania 

 


