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Aquest llibre no és sobre el suïcidi juvenil, ni sobre el maltracte psicològic, ni sobre la violència familiar, ni sobre la salut
mental, ni sobre el poder de la paraula, ni sobre l’educació.
Però tots aquests temes hi són presents.

Marta Albaladejo Mur. Mestra. Llicenciada en Filologia. Màster en Gestió de la comunicació. Pedagoga sistèmica. Psicoterapeuta en anàlisi transaccional i coach. S’ha
especialitzat en comunicació interpersonal
i anàlisi de la conversa. El seu darrer llibre
és: Com dir-ho. Entrevistes eficaces en
l’àmbit educatiu. Ha exercit com a docent
a primària i a Comunicació Audiovisual
de la Universitat Pompeu Fabra. Des del
1983, s’ha dedicat intermitentment a la
formació de professorat. Des del 2002 es
dedica al counselling i al coaching (entrenament emocional); és coordinadora de la
formació en Coaching Sistémic Transaccional de formació de professorat i imparteix
conferències per a pares i mares amb la
voluntat d’aportar recursos i donar suport
a l’educació emocional dels infants i joves.

Presentació:
(Informació no disponible)

És una obra breu, redactada en llenguatge estàndard i planer,
imitant el gènere epistolar: El 1998 un noi de 17 anys se suïcida. L’escrit és el recull de les cartes que, fictíciament, és clar, el
fill escriu a la mare des del més enllà, quan ella decideix tornar
a viure a Premià, la vila on el fill havia passat la major part de
la seva infantesa. En el pròleg, una mare científica i racional
presenta a un lector aparentment fictici, savi i madur, el recull
de les cartes del fill. En l’epíleg, la mare continua contextualitzant les cartes, posant-hi el seu punt de vista, fins que el lector
descobreix que la mare...
A qui pot interessar aquest llibre?
- A joves que hagin patit al seu entorn el suïcidi d’algun company.
- A joves i adults que en algun moment hagin pensat seriosament en el suïcidi com a alternativa.
- A professorat de tots els nivells educatius, psicòlegs, psiquiatres, pedagogs, psicopedagogs, psicoterapeutes, coaches,
treballadors socials, educadors socials...
- A pares i mares de fills adolescents, o preadolescents, o
postadolescents.
- A pares i mares que hagin viscut el suïcidi d’un fill, o que
estiguin vivint episodis autodestructius d’algun fill, o que se
sentin responsables de l’educació emocional dels seus fills.
- A qualsevol persona que vulgui conèixer una mica més la
natura humana.
- A qualsevol persona que gaudeixi de la lectura i vulgui passar unes hores amenes llegint sobre un tema dur i més actual
que mai.
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