
Com vas venir al món?
Un procés d’inseminació artificial en clau de conte

Com vas venir al món? és un conte per a nens  
i nenes però està especialment adreçat a totes  
les dones que han decidit ser mares mitjançant  
la reproducció assistida o fecundació artificial,  
així com a d’altres unitats familiars que també  

hagin hagut de recórrer a un tractament de fertilitat 
per poder ser mares i pares. Està pensat com a  

eina o recurs per ajudar aquestes famílies a explicar 
als seus fills i filles com han vingut al món,  
d’una manera senzilla, realista i, sobretot,  

amb tendresa i delicadesa.
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Eva Mengual Alexandri (Barcelona-1973) és llicenciada en Filologia catalana i fa més de vint anys que  
treballa en l’àmbit editorial com a correctora, traductora, editora i autora de llibres de text i material  
didàctic, així com de revistes i d’obres i articles d’assaig de temàtica diversa. S’ha format també en Teràpia  
Gestalt, Coaching, Narrativa terapèutica i PNL a l’Institut Gestalt i a l’Institut Integratiu de Barcelona.  
Actualment, col·labora amb diferents editorials i té sala de consulta terapèutica pròpia. De la fusió de les 
dues professions neix la seva marca i la seva pàgina web professional: www.editorapeuta.cat. És autora dels 
llibres 100 idees per tenir més autoestima (2018), ¿Hacemos el Camino de Santiago? ¡Te acompaño! (2014, també  
en anglès) i El camí de l’amor (2014, també en castellà). Com vas venir al món?, publicat també en castellà,  
és el seu primer conte infantil i és fruit del seu propi procés personal.

Carmen Navarro Ortiz (Terrassa-1972) és directora d’Art i il·lustradora i es dedica al món de la comunicació  
visual des de fa més de vint anys. Actualment treballa amb gran entusiasme i fermesa a la seva empresa  
Atelier de Carmen, dedicada a projectes de comunicació gràfica i d’il·lustració: www.atelierdecarmen.com.  
La seva trajectòria professional correspon a una persona dinàmica amb inquietud per mostrar i difondre tant 
les noves tècniques aplicades al disseny com les formes més clàssiques i tradicionals, actualitzades per ofe-
rir creacions innovadores dins el món de la comunicació i la imatge. Guanyadora de premis de disseny, i amb  
un màster en Direcció d’Art i Estratègies de Comunicació a Elisava, el seu esperit de creació, perfecció  
i perseverant detallisme l’acosta al món de la il·lustració, com una de les seves passions. Ha il·lustrat  
també els llibres Soc un pacient crònic..., The Hello Book i Refugio de Sentimientos.

SINOPSI

Escrit amb un llenguatge entenedor i planer. 

Plantejament realista, sense cigonyes ni màgies. 

Disponible a AMAZON i LLIBRERIES.

www.editorapeuta.cat



Com vas venir al món?
Un procés d’inseminació artificial en clau de conte

És un conte infantil o per a adults?
És un conte per a nens i nenes de 4 anys en enda-
vant o de l’edat en què comencen a fer-se pregun-
tes. Els pot agradar perquè s’hi trobaran identificats  
i podran comprendre millor quin és el seu origen.  
Els pot atraure també per les les il·lustracions, els  
colors, els detalls... , així com per la qüestió científica.  
I és especialment un conte per a persones adultes per-
què ajudarà les mares i parelles a explicar als seus fills  
i filles un tema complex d’una manera més fàcil,  
adaptant, quan convingui, el relat a la seva experiència, 
segons les anècdotes, dificultats i facilitats que hagin 
viscut.

Com es planteja la història? 
El plantejament és del tot realista, és a dir, no hi 
ha símbols, ni cigonyes ni altres elements màgics.  
És narrada per una mare que explica al seu fill o filla, 
en primera persona, com l’ha fet venir al món: l’aventu-
ra de tot plegat, des que inicia el procés fins que neix 
la criatura, incloent-hi els detalls més científics (tot  
i que no pretén ser un llibre de coneixements) i, és clar, 
en clau de conte (sense fets desagradables, ja que volia 
que el relat fos positiu). Podríem dir que es tracta d’un 
conte de «ciència-ficció», en el sentit que conté tots 
dos elements. 

Segons la contra, el conte és un procés personal, oi?
Sí, vaig connectar amb el tema de la maternitat cap 
als 40 anys, biològicament tard, de manera que si  
volia ser mare, no podia perdre gaire temps. Després de 
sis mesos de donar-hi voltes, vaig decidir fer-ho tota sola  
i vaig començar el procés, el 2014. Però un cop fetes 
tres inseminacions sense èxit, ho vaig deixar estar.  
Va ser dur... Per superar-ho, vaig refugiar-me en la  
creativitat i vaig escriure aquest conte, per transfor-
mar la meva experiència, per donar-li un lloc i per 
permetre’’m de ser mare almenys des de la fantasia. 
Llavors vaig enviar el conte a una pila d’editorials i la 
Irene d’OmniaBooks de seguida em va dir que sí, però, 
glups!, de sobte em vaig adonar que era massa recent, 
que m’exposava massa, i em vaig fer enrere. Des d’ales-
hores, però, el conte em ballava pel cap. Fins que al  
gener de 2021, vaig reprendre el contacte amb la Irene  
i, de nou, va acceptar de publicar-lo.

PREGUNTES FREQÜENTS

www.editorapeuta.cat

Què tenen d’especial les il·lustracions? 
Jo volia que la protagonista fos una noia «normal», o 
lluny de l’estereotip de personatge femení, i la Carmen 
Navarro va saber crear un estil divertit, fàcil i fresc, amb 
línies clares i sense floritures per donar més presència 
a la protagonista i als seus sentiments en cada situació. 
A més, ha fet servir uns colors neutres i suaus carregats 
d’intencions. Com diu ella mateixa, empra «el vermell, 
(que inspira passió, energia, força, valor i amor) amb 
un to més ataronjat per transmetre dolçor, delicadesa, 
sensibilitat i confiança. Aquest color està associat amb 
l’emoció, la creativitat, l’aventura, l’entusiasme... i en 
aquest cas, afegeix una mica de diversió i energia a les 
imatges, sobretot a la protagonista. El blau transmet 
tranquil·litat, calma, salut, frescor i esperança; desperta 
sentiments d’harmonia, pau, estabilitat, calma... El groc, 
un color que desperta sentiments de felicitat, positivis-
me i optimisme, el faig servir per al nadó. I el fons és 
neutre, per destacar sempre la protagonista i l’acció.»

I per què vas decidir finalment publicar el conte?
Perquè volia oferir una eina de suport a les famílies 
monoparentals (o parelles) que els facilités l’explicació 
del seu procés als seus fills i filles, perquè en puguessin 
tenir un referent o mostra on reconèixer la seva pròpia 
història, per validar-la i compartir-la obertament, sen-
se tabús. Volia contribuir a donar visibilitat a aquesta  
opció, normalitzar-la... 

Entendran els infants la complexitat del tema? 
Segur que sí! Hi he fet servir un llenguatge planer,  
perquè sigui de fàcil comprensió per als més petits. 
Només hi he inclòs algunes «paraulotes» com embrió, 
espermatozoides, òvuls..., però amb l’ajut dels dibuixos 
resulten entenedores. A més, trobo que és una bona 
manera i un bon moment per aprendre paraules noves.

En quines llengües s’ha publicat? 
Primer es va publicar en català, que és la meva llen-
gua materna i, al març, va sortir-ne la versió en castellà.  
Espero poder-lo publicar en altres llengües algun dia. 

On es pot comprar? 
Com que és una publicació sota demanda, està disponi-
ble a Amazon (vegeu enllaços a: linktr.ee/Editorapeuta) 
però també es pot encarregar a les llibreries. 

http://linktr.ee/Editorapeuta
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