
 

Què és la família? A primera vista, sembla una pregunta senzilla, però en realitat es tracta                

de qüestions d’identitat, història, familiaritat, i fins i tot, d’ADN. Amb la família que hem               

conegut des que hem nascut, la pregunta pot semblar trivial. Però, què hi ha de la família                 

que apareix del no res, amb qui sembla ser compartim un vincle? És important descabdellar               

el fil d’inici a final? Quines seran les conseqüències del retrobament? Tindrem alguna cosa              

en comú? O, simplement s’establirà una conversa de dues hores, que acabarà amb una              

apretada de mans i una promesa de mantenir-nos en contacte tot i saber que això serà molt                 

difícil de mantenir? 

 

Estic tornant a Montreal després d’una visita a Barcelona, on he tingut el plaer de conèixer                

Dory i la seva meravellosa família. Jo estava una mica nerviós, preguntant-me si un cosí               

segon d’Europa tindria alguna cosa en comú amb un parent llunyà del Canadà. Però no               

havíem d’haver-nos preocupat. L’origen familiar comú i la història de la família ha servit              

d’introducció, i la calidesa, la generositat, la curiositat intel·lectual, la comprensió cultural, la             

visió d’un món semblant va ser el premi. Parlàrem i parlàrem. Ens vam fixar a les                

fotografies. Vam compartir emocions, menjar. Hem reconstruït a la vegada la història de la              

nostra família. Ens hem entristit pels anys que podrien haver compartit. Hem celebrat la              

nova relació i les possibilitats futures. Va ser un contacte profund i amb il·lusió de futur. La                 

breu visita va acabar amb una abraçada, no amb una apretada de mans. I, encara que cada                 

nou descobriment serà diferent per a mi, en aquest cas la pregunta “Què és la família?”, ha                 

estat indiscutible i ha tingut una resposta feliç. 

 
Nick Amberg 

Montreal 
-Correu electrònic- 

 
 

CARTA 2 
1. Explica el contingut d’aquest correu electrònic  

 


