
L’evolució de les 
adopcions 

Un orfe 
amb dues 
mares 

Adopcions fraudulentes

Palamós, primavera de 2010. En 
Kissan rep una trucada d’un ho-
me que li parla en francès. El des-
conegut es presenta com  Joseph 
Aquettant, de l’ONG Terre des 
hommes. Li diu que els seus pares 
biològics el volen conèixer i que 
rebrà una altra trucada.

Una periodista de l’ONU, Ma-
rie Angie Sylvan, va ser qui es va 
posar en contacte amb en Kissan 
i la seva mare adoptiva, Rosa Pon-
sa, uns dies més tard. Es van citar 
al Zurich de Barcelona, moment 
clau per acabar de confirmar les 
sospites d’en Kissan: “jo sabia que 
existia la meva família biològica”. 

A la terrassa del bar emblemà-
tic de Plaça Catalunya, Sylvan els 
hi va explicar que treballava en 
una investigació sobre el tràfic 
il·legítim d’adopcions al Nepal. 
Els hi va ensenyar un documen-
tal de denúncia,  Orphan Papers*, 
on apareixia la seva mare biolò-
gica, Bodoma Sharki, qui, per de-
mostrar que estava viva, li havia 
donat un dels seus anells a la pe-
riodista perquè arribés al seu fill.

Quan en Kissan tenia sis anys,  
la Rosa Ponsa el va anar a buscar 
a un orfenat de Katmandú, capi-

tal del Nepal. L’administració de 
la institució nepalesa li va dir que 
els seus pares estaven morts i ella 
els va creure, feia  molt temps que 
esperava aquest moment. 

L’adopció 
“L’orfenat estava buit. No hi ha-
via res, ni una cadira. L’únic que 
hi havia d’infantil era un pòster 
al fons del passadís d’en Mickey 
Mouse”, recorda la Rosa. A més 
del seu marit, també l’acompa-
nyava una parella de l’Ametlla 
de Mar que estava allà pel mateix 
motiu. Els quatre van veure arri-
bar tots els nens, d’entre els quals 
es trobaven els que serien els seus 
fills: en Kissan i en Ganesh, els 
únics que anaven calçats.

En un primer moment, la Ro-
sa i en Kissan no es van abraçar, 
eren complets desconeguts. “Me 
l’havia de fer meu, jo no podia en-
vair-lo i dir-li que era la seva ma-
re, m’ho havia de guanyar”, ex-
plica la Rosa. 

Amb restes de sarna i ferides 
al cos, Kissan va arribar a Catalu-
nya l’estiu del 1998. Durant els 
tres primers mesos va restar mut 
i es comunicava amb la Rosa per 
mitjà de signes. Fins que un dia 
es va despertar “i parlava català”,  
recorda en Kissan.

Aquest, quan se li preguntava per 
la seva familia, afirmava que esta-
va viva. Rosa, malgrat creure les 
paraules del seu fill adoptiu, va 
preferir mirar cap endavant.

El cas fraudulent
El 1960 les adopcions al Nepal es 
van començar a obrir a l’estran-
ger, amb l’objectiu de donar una 
segona oportunitat a tots aquells 
nens orfes del país. El que va co-
mençar com un acte de soldiaritat  
per part del Govern nepalès,  va 
quedar interromput l’any 2007 a 
causa d’un allau de denúncies per 
corrupció i venda de nens.  

Aquest va ser el cas d’en Kissan: 
la seva família, autòctona de Si-
mikot, un petit poble del districte 
de Humla a uns 2.500m sobre el 
nivell del mar, va decidir enviar-lo 
a estudiar a la capital. Alguns dels 
nens que vivien a aquestes àre-
es més allunyades dels nuclis ur-
bans, on no arribaven les carrete-
res, ni la higiene i, encara menys, 
l’educació, marxaven de casa per 
cercar un futur millor a la ciutat.  

L’oncle d’en Kissan va ser l’en-
carregat de conduir-lo a ell i a al-
tres nens a una escola a Katman-
dú, però el destí no va ser aquell, 
sinó un orfenat. Quan la seva ma-
re el va anar a buscar, en Kissan ja 
havia estat adoptat per la Rosa.Al 
Nepal, després de quinze dies des 
que un nen és enviat a un orfe-
nat, se’l passa a considerar orfe. A 
causa d’aquest buit legal, moltes 
famílies han perdut els seus fills. 

Fa nou anys, Joseph Aquettant 
i Binod Tamang, dos membres de 
Terre des d’hommes, estaven a Si-
mikot fent trekking quan una do-
na se’ls va apropar. Amb els ulls 
plens de llàgrimes, els va demanar 

(*) Orphan Papers: documental que integra alguns dels casos d’adopcions fraudulentes del Nepal d’entre les quals es troba la història d’en Kissan. Es pot consultar al YouTube. 

Sharki és el seu cognom 
nepalès, Ponsa el seu cognom 
català i de nom, Kissan. Amb 
només sis anys, va ser víctima 
d’una adopció fraudulenta. 
El seu cas va destapar una 
trama de procediments 
il·legals al Nepal: orfes que no 
eren orfes i pares cercant els 
seus fills perduts. 
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Al Nepal, passats 
15 dies des que 
un nen és enviat 
a un orfenat, se’l 
considera orfe 

que l’ajudessin a trobar el seu fill. 
“En només una hora, va acudir a 
nosaltres molta gent amb la ma-
teixa petició, ella els hi havia dit 
que érem gent amable que els aju-
daria a recuperar els seus nens”, 
explica Tamang.  

Així, recollint les dades i la in-
formació de totes aquelles per-
sones de Humla, van iniciar la 
investigació del cas. La feina de 
l’ONG per la qual han treballat 
tant Aquettant com Tamang, va 
començar el 2006 i tenia per ob-
jectiu implementar un projecte 
per la protecció dels infants pri-
vats de la cura familiar. D’aquesta 
manera, Terre des hommes va aca-
bar indagant en la corrupció de 
les adopcions al Nepal. Aquesta, 
però, no és l’única organització 
que ha denunciat el frau. 

Un informe de les Nacions 
Unides ha revelat que el 80% dels 
nens que teòricament esperaven 
una nova llar als orfenats, no es-
taven en condicions de ser adop-

Davallada d’adopcions al Nepal 
degut a un canvi de la llei al 2008.  
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1. La Rosa Ponsa i en Kissan sostenint el llibre Els anells de la Bodoma, 
mentre es dediquen mirades de complicitat. LAURA CUGAT

2. Kissan i la seva família nepalesa a Simikot (Humla) durant la visita que 
els va fer l’octubre del 2014. BOBON SHARKI

3.Kissan i Ganesh van mantenir el contacte un cop arribats a Catalunya, 
mentre un residia a Palamós i l’altre a Tarragona. ROSA PONSA

De 20.000 infants 
que van marxar de 
Humla,1.700 van 
ser segrestats per 
donar en adopció

En Kissan va voler 
conèixer més dels 
seus orígens i va 
tornar al Nepal el 
setembre passat

Tamang: “Hem 
aconseguit posar 
en contacte a 22 
nens amb les seves 
famílies”

··· “No puc dormir. Sé que en part 
és normal, d’aquí poques hores 
m’embarcaré en un avió per anar 
a buscar al meu fill a l’altra pun-
ta del món, al Nepal”. Aquestes 
són les primeres línies del llibret 
Els anells de la Bodoma. Vida lluny 
de l’Himàlaia  que va escriure Ro-
sa Ponsa a mode de diari personal 
des del dia en què va anar a bus-
car el seu fill a l’orfenat. 

La Rosa mai s’hauria imagi-
nat que el procés d’adopció tin-
dria tantes escletxes obertes. Per 
aquest motiu, va decidir plasmar 
la seva atípica història en un lli-
bret. El títol fa referència als dos 
anells que la Bodoma, mare bio-
lògica d’en Kissan, va voler entre-
gar al  fill i a la Rosa com a vincle 
d’unió entre els tres. 

La història dels 
dos anells

tats perquè ja tenien una família. 
Les investigacions de Tamang 

i els seus companys han destapat 
que dels 20.000 infants que van 
marxar de Humla, uns 1.700 van 
ser segrestats per adopcions inter-
nacionals.

La recerca de Terre des d’hommes 
ha recollit un informe que parla 
de 1.725 nens i famílies afecta-
des a la regió de Katmandú, d’on 
prové en Kissan. D’aquests, 157 es 
busquen per sol·licitud explícita 
dels pares i dos més, un d’Alema-
nya i l’altra de França, s’han po-
sat en contacte directament amb 
l’organització per retrobar-se amb 
les seves famílies.

El retrobament
Després de la quedada amb la pe-
riodista Angie Sylvan, mare i fill 
van decidir emprendre el viatge 
que conduiria en Kissan a retro-
bar-se amb la seva família biològi-
ca, un cop complerts els 18 anys. 
Arribats al Nepal, la família d’en 

Kissan ja l’estava esperant a la seu 
de la ONG a Katmandú. El primer 
contacte va ser molt impactant: la 
Bodoma i en Kissan tenien molt 
a dir-se però no sabien com fer-
ho i la Rosa sentia que tenia un 
fill que no li pertanyia. 

Rosa i Kissan van estar una set-
mana trobant-se amb la família 
nepalesa. Davant el neguit que la 
Rosa intentava dissimular, en Kis-
san la va calmar: “mama, no pa-
teixis, tu ets la meva mare i nin-
gú més”. Com a mostra d’agra-
ïment, Bodoma va entregar un 
anell a la Rosa, molt semblant al 
que la periodista els havia entre-
gat a Barcelona. 

El fet de no compartir el ma-
teix idioma va suposar una gran-
barrera. En Kissan va sentir que 
volia conèixer més sobre els seus 
orígens. Per aquest motiu, el se-
tembre passat va tornar al Nepal. 
Va col·laborar amb la nova ONG 
d’en Binod, Each one teach one, i 
va aprofitar quatre dies dels tres 

mesos d’estada per visitar el seu 
poble natal, Simikot, on el van re-
bre com un més de la família. La 
Bodoma no el volia retenir amb 
ella, només li demanava una co-
sa: que no perdessin el contacte. 

La situació actual 
La suspensió de les adopcions  

de l’any 2007 va afectar a 117 fa-
mílies espanyoles amb expedients 
oberts o que esperaven l’arribada 
de l’infant. Un any després, coi-
nicidint amb el canvi de Govern 
nepalès, es va aixecar la prohibi-
ció. L’Estat prometia ser més es-
tricte en les tramitacions i es con-
vertia en el filtre per canalitzar les 
adopcions. 

Malgrat tot, quan se li pregun-
ta a Tamang si la corrupció en les 
adopcions internacionals és his-
tòria, ell nega amb el cap. “Con-
tinuem investigant. Hem aconse-
guit posar en contacte a 22 nens 
amb les seves famílies, però això 
encara no ha acabat”. 
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