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LLISTAT DE RECURSOS 

LLIBRES I CONTES 

Llistat de contes per a la petita infància 

TÍTOL AUTORIA EDITORIAL DESCRIPCIÓ TEMÀTICA 

Serafina. La princesa que 
camina 

Mónica Campabadal Little Titiris. ISBN: 978-

84-926362-6-6 

Princesa que trencarà amb l’estereotip 
hegemònic: la princesa que espera que arribi el 
seu príncep blau. Descobrim una princesa activa, 
que simplement gaudeix de descobrir el món que 
l’envolta. 

Descoberta de 
l’entorn 

Quico i Tula. Els bons 
costums 

Patricia Geis i Sergio 
Folch 

Combel. A ajudar!, A curar-se!, A dinar! o Adéu, bolquers! 
són alguns dels títols d’aquesta col·lecció, que 
acompanya les criatures en diferents reptes com 
poden ser: despendre’s del xumet, dels bolquers 
o dinar. 

Hàbits i descoberta 
de l’entorn 

Els llibres del nen petit Helena Oxembury Joventut. Acompanya la criatura en la descoberta del seu 
entorn d’una forma no estereotipada. Al llit, La 
família, Jugant, Comprant, Vestint-se, Ajudant o 
De vacances són alguns dels títols de la col·lecció. 

Hàbits i descoberta 
de l’entorn 

Bon viatge, petitó! Beatrice Alemagna A buen paso. ISBN: 978-
84-17555-53-5 

Una criatura es prepara per sortir de viatge. No 
sabem on va, però sabem que ha d’anar lluny. 
Història per acompanyar els infants en l’hàbit 

Hàbits i descoberta 
de l’entorn 



d’anar a dormir. 

El xumet de la Nina Christine Naumann-
Villemin i Marianne 
Barcilon 

Carimbo. ISBN: 
9788484701859 

La història de la Nina i de com va ser despendre’s 
d’un objecte molt i molt valuós i important per a 
ella: el xumet. Alhora, la Nina ens mostrarà una 
actitud que trenca amb l’estereotip de gènere 
hegemònic i ens ensenyarà que el llop, dolent i 
ferotge, també pot ser tranquil i amable. 

Hàbits i emocions 

Endevina com t’estimo Sam McBratney i Anita 
Jeram 

Kókinos (edició 
desplegable. ISBN: 978-
84-17074-73-9 

Aquesta història ens parla de la relació entre una 
llebre petita i una de gran, i la seva mesura de 
l’amor en una conversa que tenen abans d’anar a 
dormir.  

Emocions 

El monstre de colors Anna Llenas Flamboyant. ISBN: 978-
84-939877-8-7 

El monstre de colors no sap què li passa. S’ha fet 
un garbuix d’emocions i ara li toca desfer 
l’embolic. Sabrà posar en ordre l’alegria, la 
tristesa, la ràbia, la por i la calma? 

Emocions 

L’estrella de la Laura Klaus Baumgart Beascoa. ISBN: 
9788448823160 

Una nit que la Laura no pot dormir veu com una 
petita estrella cau just davant de casa seva. 
S’emporta l’estrella a casa, però a l’endemà ja no 
hi és. Serveix per comprendre que, de vegades, 
cal separar-nos de les 
coses que estimem. 

Emocions 

L’aniversari d’en Peixet Guido van Genechten Símbol. ISBN: 
9788495987280 

En Peixet avui fa 2 anys i convida tots els seus 
amics i amigues a la festa d’aniversari. Hi haurà 
animals prims i grassos, grossos i petits, curts i 
llargs, rectes i corbats, contents i tristos. 

Diversitat 

Col.lecció L’Elmer David Mckee.  Beascoa A través d’aquesta col·lecció, els infants 
descobriran els colors, les amistats o un dia 
qualsevol amb l’Elmer. 

Diversitat 

Gent de tota mena Emma Damon Beascoa. ISBN: 
9788448854003 

Pots trobar gent de totes les mides, formes i 
colors. I cadascú és una persona especial. 

Diversitat 

Monstruo rosa Olga Dios Apila. ISBN: 978-84- Conte sobre el valor de la diferència. Entendre la Diversitat 



939736-4-3 diversitat com un element enriquidor de la nostra 
societat.  

Descobreix el món del 
Biel 

Berta Miret i Padilla Salvatella. ISBN: 
978-84-17841-80-5 

Aquest conte pretén conscienciar a tothom qui el 
llegeixi que tots som diferents i que això ens 
enriqueix i ens fa créixer 

Diversitat 

Familiari Mar Cerdà Comanegra. ISBN: 
9788416033416 

Aquest llibre esdevé un joc que ens servirà per 
entendre que cada família és única i especial. És 
un recurs per donar visibilitat a la diversitat 
d’origen, de capacitats i edats en l’àmbit familiar. 

Diversitat familiar 

Col.lecció de contalles 
l’Alba 

Catalina Pallàs i Mara 
Cebrián 

Onada. L’Alba és una nena de 5 anys a qui agrada jugar, 
aprendre, somiar, riure i gaudir de la vida amb els 
seus amics i amigues i la seva família. Les seves 
mares la cuiden i la guien perquè aconsegueixi els 
seus somnis. Alhora les seves amistats provenen 
d’arreu del món. 

Diversitat familiar 

Óssos Sean Taylor i Emily 
Hughes 

Libros del zorro rojo. 
ISBN: 9788494437571 

Aquesta és la història de dos óssos, pare i fill, un 
dia que fa molta calor i decideixen anar al riu per 
refrescar-se. En aquest camí, els dos óssos 
compartiran diferents experiències. Model de 
família pare-fill i model de masculinitat no 
hegemònic 

Diversitats familiar 

Cada familia a su aire: el 
gran libro de las 
pequeñas diferencias 

Béatrice Boutignon Grupo 5. ISBN: 978-84-
944382-0-2 

Els animals d’aquest llibre mostren diferents 
models familiars (famílies homoparentals, 
monoparentals, recomposades...) 

Diversitat familiar 

La Laura té dues mares Yolanda Fitó Bellaterra. ISBN: 
978-84-7290-957-1 

Aquest llibre mostra la varietat de situacions 
familiars en què els nens i les nenes, viuen i 
creixen, i és un recurs pedagògic en favor de la 
diversitat i la convivència. 

Diversitat familiar 

Et pourquoi pas toi? Madalena Matoso Notari. ISBN: 978-2-
940408-37-5 

Aquesta obra esdevé un joc que ens servirà per 
mostrar i visibilitzar la diversitat de formes de ser 
i actuar, alhora que reconeix i visibilitza la 

Desconstruint els 
gèneres 



diversitat d’origen entre els diferents 
personatges.  

Petita a la jungla Marta Altés Blackie Little Books. 
ISBN: 9788416290871 

La història la podríem resumir en una petita, la 
petita, que es decideix a desafiar a tots aquells 
que li diuen que encara no pot fer allò o això. I 
ella, perquè és la petita, tossuda i valenta, creu 
que sí, que podrà fer-ho. 

Desconstruint els 
gèneres 

El meu fill princesa Cheryl Kilodavis i 
Suzanne De Simone 

Bellaterra. ISBN: 
9788472907027 

Eina per treballar l’acceptació dels nens i les 
nenes. És una invitació a reflexionar sobre la 
construcció de les identitats de gènere a la 
infantesa. Busca evidenciar l’assetjament a la 
diversitat, i defensa l’amor i l’amistat com la 
millor eina per apreciar la singularitat. 

Desconstruint els 
gèneres 

Sóc la Jazz Jessica Herthel i Jazz 
Jennings 

Bellaterra. ISBN: 
9788472908482 

Des dels dos anys, la Jazz sabia que era una nena, 
tot i que, en néixer, la van considerar un nen. Li 
encantava el color rosa, disfressar-se de sirena i 
no estava còmoda portant roba de nen. Això 
sumia la seva família en la confusió, fins que van 
entendre que la Jazz era trans i van decidir donar-
li suport. 

Identitats trans 

 

Cicle Inicial de 6 a 8 anys:  

TÍTOL AUTORIA EDITORIAL DESCRIPCIÓ TEMÀTICA 

¡Viva las uñas de 
colores! 

Alicia Acosta i Luis 
Amavisca 

Nubeocho. ISBN: 
9788417123581 

Al Joan li agradava pintar-se les ungles i quan 
van riure’s d'ell a l’escola, el seu pare va decidir 
donar-li suport i pintar-se-les ell també.  

Desconstruint els 
gèneres (estereotips) 

Si el rosa es de las niñas, 
el azul es del mar 

Oscar Espirita Hidroavión. ISBN: 
9788494530661 

La història del Kium, nen que no se sent 
acceptat pels seus companys per anar vestit 
amb la seva samarreta rosa preferida i comença 

Desconstruint els 
gèneres (estereotips) 



una aventura per la naturalesa fins a descobrir 
que els colors són de tots. 

El vestido de mamá Dani Umpi Criatura Editora. ISBN: 
978-9974-8313-4-6 

Quan em poso el vestit de la mare m'observo 
en tots els miralls de la casa. Faig ganyotes i 
parlo com si fos una altra persona. És molt 
divertit. 
 

Desconstruint els 
gèneres  

La Diversitat és divertida Laura Arcarons Martí i 
Carlota Coll Gutiérrez 

Pol·len Edicions. ISBN: 
978-84-16828-98-2. 

La diversitat és una de les principals 
característiques de l’ésser humà i la seva 
sexualitat, i és l’ingredient necessari per 
acompanyar la construcció de la identitat de les 
criatures des de l’escolta, el joc, 
l’experimentació i el descobriment, entenent-la 
sempre com a quelcom canviant. 

Desconstruint els 
gèneres (identitat i 
expressió de gènere) 

Cua de Sirena Alba Barbé i Serra, Sara 
Cano Ibarra i Joan Turo 

Bellaterra. ISBN: 978-
84-7290-793-5. 

Una cosa o l’altra. Blanc o negre. Carn o peix. 
Nen o nena, humà o sirena… Com si només hi 
hagués dues opcions! No pot ser que una 
decisió sigui també que no vols prendre una 
decisió? 

Desconstruint els 
gèneres (identitat de 
gènere i trencament 
amb el binarisme) 

Piratrans Carabarco 
(conte i guía didáctica) 

ATA – Sylvia Rivera La Calle. ISBN: 
97884161640. 

Carabarco és un pirata, però un pirata dels de 
veritat, amb dos ovaris, un gall i una estrella 
com a pegat. Diferent, val, però igual de 
bucaner que qualsevol altre corsari dels set 
mars. 

Identitats trans 

El día de todo al revés S. Bear Bergman Bellaterra. ISBN: 
9788472907676 

Cada any, durant un dia en ARREIT tot està del 
revés. Tot. Llavors, perquè l’Andrea no es va 
tornar un noi en el dia de tot a l'inrevés? 

Identitats trans 

Ara em dic Joana Jessica Walton Tandem. ISBN 978-84-
8131-394-9. 

El Martí juga cada dia amb el seu osset Joan. 
Moltes vegades els acompanya la seva amiga 
Ada. Però un dia, l'osset está trist. Nen o nena? 
Només cadascú sap qué és i com se sent, i 

Identitats trans 



davant d'això, el més important de tot és 
l'amistat. 

Amb la Tango són tres Justin Richardson i Peter 
Parnell 

Kalandraka. ISBN: 978-
84-8464-986-1 

Aquesta història va succeir al zoo de Central 
Park de Nova York. Tango va ser la primera 
pingüina amb dos pares. Una família diferent 
que neda, salta, juga a l'estany i és feliç. 

Diversitat familiar 

 

Cicle Mitjà de 8 a 10 anys:  

TÍTOL AUTORIA EDITORIAL DESCRIPCIÓ TEMÀTICA 

Sexo es una palabra 
divertida 

Cory Silverberg i Fiona 
Smyth 

Bellaterra. ISBN 978-
84-7290-923-6 . 

Aquest llibre facilita tenir converses amb 
criatures entre 7 i 10 anys sobre els cossos, el 
gènere i la sexualitat, però també sobre els 
límits, la seguretat i el plaer. 

Sexualitat 

La motxilla Rosa Maria Gutierrez Bellaterra. ISBN 978-
84-7290-722-5 . 

L’Àlex és un nen de vuit anys que sent que és 
una nena. Ateses les burles del seu germà i 
dels companys, es refugia en el món de 
fantasia que li proporciona la seva motxilla 
rosa, però un esdeveniment inesperat i un 
amic nou l’ajudaran a aconseguir el respecte i 
el reconeixement dels altres 

Identitats trans 

Trans Bird Nacho Donoso Bailón /Rita 
Bailón Gijón 

Opera Prima. ISBN 
978-84-95461-85-8 

Trans Bird és un ocellet diferent, emprenedor i 
valent. Un dia, va decidir viatjar i escapar de 
les rígides normes del seu grup per a trobar 
les seves pròpies. Va travessar tota la selva i, 
gràcies al seu esforç i coratge, va descobrir 
l'amor i el seu costat creatiu. 

Identitats trans 

George: simplemente, sé 
tu mismo 

Alex Gino Nube de tinta. ISBN 
9788415594758 . 

George creu que mai podrà dir-li a ningú que 
ella, en realitat, és una nena. Un dia, la seva 
professora anuncia  que faran una obra de 

Identitats trans 



teatre. George desitja el paper de la nena 
protagonista però la professora li diu que no 
perquè és un noi. George traça un pla. No 
només per a poder ser Charlotte en l'obra, 
sinó perquè tothom sàpiga d'una vegada qui 
és ella en realitat. 
 
 

Mi primer amor Brane Mozetic Bellaterra. ISBN 978 
84 7290 753 9. 

Quan tenia 6 anys, vaig tenir un gran amic a 
parvulari. Estàvem sempre junts i quan 
anàvem d'excursió formàvem parella. A les 
mestres no els va agradar i ens van separar. 
Ens van fer sentir que les nostres emocions no 
eren correctes. Quan em vaig fer gran, vaig 
entendre que no tenien dret a fer-nos això. 

LGBT 

El país perfecto Mar Pavón Locomotora. ISBN 
9788494583209 

Aborda la diversitat familiar, l'acceptació a la 
diferència i el respecte a tots els models de 
família.. Tot succeeix una nit en la qual 
l’Álvaro troba a un senyor calb que s'havia 
posat… la camisa de dormir de la seva mare? 

Diversitat familiar 

 

Cicle superior de 10 a 12 anys: 

TÍTOL AUTORIA EDITORIAL DESCRIPCIÓ TEMÀTICA 

Billy Elliot Melvin Burgess Cruïlla. ISBN 
9788466142304 

El pare del Billy el porta al gimnàs perquè 
aprengui boxa, però el noi vol ser ballarí, cosa 
que no està ben vista al seu poble. 
Aconseguirà Billy vèncer els prejudicis i 
aconseguir el seu somni? 

Desconstruint els 
gèneres (estereotips i 
rols) 

Famílium XX1 Glòria Canyet i Bel Bellvehí Aquari Edicions scp. Els protagonistes del conte són nens i nenes Diversitat familiar 



ISBN 978-84-939518-
1-8 

de 12 famílies diferents . El joc consisteix en 
llegir la història de cada nen o nena i cercar el 
dibuix de la família que li correspon. Trobaran 
models de famílies com la transcultural, la 
reconstituïda o l’adoptiva. 

Ens agradem! Juanolo Tandem. ISBN 84-
8131-593-6 

Hi ha homes alts que estimen homes baixos, 
dones maques que estimen dones lletges, 
homes rossos que estimen homes morenos, 
dones primes que estimen dones grasses… És 
a dir, que hi ha infants que tenen un pare i 
una mare, perquè s’estimen, i d’altres que 
tenen dos pares o dues mares, perquè també 
s’estimen. 

Diversitat familiar i 
LGBT 

La Carta de Noa Raquel Huete Iglesias Independently 
Published ISBN 
1790639530, 
9781790639533 

Noa fa poc que li ha dit als seus pares que en 
realitat és una nena. No ha sigut difícil perquè 
ells la coneixen des de petita i saben 
perfectament que ella mai s'ha sentit nen. 
Però demà ha de donar un segon gran pas: 
explicar-li-ho també als seus companys de 
classe. 

Identitats trans 

Yo soy Mía Nerea García Bellaterra. ISBN: 
9788472908000 

Llibre que parla dels infants trans des del punt 
de vista d’una família concreta que ha volgut 
compartir la seva història en format de conte.  

Identitats trans 

Llámame Paula Concepción Rodriguez 
Gasch 

Bellaterra. ISBN 978-
84-7290-754-6 

Quan la Paula va néixer tots van creure que 
era un nen, però ella sabia que no era així. El 
seu pare i la seva àvia, amb els quals es veu 
obligada a viure, no semblen disposats a 
acceptar la seva veritable identitat. Un dia, 
ella i la seva amiga es veuen embolicades en 
un misteriós robatori que hauran de resoldre. 
Aconseguirà Paula resoldre el misteri, sortir 

Identitats trans 



airosa de la seva aventura i ser acceptada tal 
com és per la seva família? 

 

 

 

Persones adultes: 

TÍTOL AUTORIA EDITORIAL DESCRIPCIÓ TEMÀTICA 

Chicas que entienden: in-
visibilidad lesbiana 

Mª Ángeles Goicoechea 
Gaona et. al. 

Egales, 2015. ISBN: 
978-84-16491-32-2 

Estudi fet per 4 investigadores on 
s’aprofundeix en la lesbofòbia i les seves 
conseqüències, viscudes i explicades en 
primera persona per dones lesbianes. 

Lesbianes 

Poesía lesbiana queer: 
cuerpos y sujetos 
inadecuados 

Elena Castro Icaria, 2014. ISBN: 
978-84-9888-507-1 

Analitza la producció d’identitats genèriques i 
pràctiques sexuals en les obres de poetes 
lesbianes queer de l’estat espanyol, des de 
principis del segle XX fins l’actualitat i la 
reapropiació que fan de les tecnologies de 
control normatiu per donar lloc a una 
subjectivitat queer.  

Lesbianes 

Accions i reinvencions: 
cultures lèsbiques a la 
Catalunya del tombant de 
segle XX-XXI 

Meri Torras (ed.) UOC, 2011. 
ISBN: 8497884728 

Sota l'etiqueta lesbiana (i sovint en rebel·lia 
contra d'ella) hi conviuen un ventall 
d'existències. La reinvenció del món passa per 
reinventar el terme, sense oblidar la seva 
genealogia, o el seu paper en d'altres 
genealogies. El llibre és un laboratori de re-
escriptures textuals-sexuals del terme lesbiana 
en el context català i el seu poder de dir el 
món, de dir-se en el món. 

Lesbianes  



Feminismos lesbianos y 
queer: representación, 
visibilidad y políticas 

Beatriz Suárez Briones Plaza y Valdés, 2014. 
ISBN: 978-84-15271-
65-9 

Aquest llibre presenta un ampli ventall de 
posicions ideològiques, estratègies i 
militàncies feministes i queer. Ha de ser entès 
com una mostra de la seva diversitat i 
pluralitat, inclosos els seus antagonismes.  

Feminismes lesbians i 
queer 

La Carn i la metàfora: una 
reflexió sobre el cos a la 
teoria queer 

Gerard Coll-Planas UOC, 2012. ISBN: 978-
84-938802-9-3 
 

La teoria queer ha col·locat el cos al centre de 
les seves propostes i l'ha considerat de dues 
maneres: o bé com una matèria enterament 
modelable per l'individu, sense límits 
potencials; o bé com una construcció social, 
sense negar-ne la materialitat ni el caràcter 
vulnerable, mortal. Aquest assaig exposa 
críticament aquest dualisme i es posiciona en 
aquesta segona línia. 

El cos i la teoria queer 

La Voluntad y el deseo: la 
construcción social del 
género y la sexualidad: el 
caso de lesbianas, gays y 
trans 

Gerard Coll-Planas Egales, 2010.  ISBN: 
978-84-92813-18-6 

El llibre es basa en l’anàlisi dels discursos al 
voltant de l’homosexualitat, la transexualitat, 
la religió, la ciència, la política i l’activisme 
LGTB. Aquests discursos es van entrellaçant, 
formant un panorama complex, ple 
d’ambivalències i paradoxes en el marc del 
qual les persones LGBT intenten buscar sentit 
a les seves vides i trobar una veu pròpia.  

Desconstruint els 
gèneres i les 
sexualitats 

Sexualitats transgressores Xarxa Feminista Xarxa Feminista, 2011 El llibret recull les aportacions que es van fer 
en una jornada (octubre 2008) que portava 
aquest títol. Per tal de viure una sexualitat 
plena, s’hi qüestionen les identitats binàries a 
les quals ens constreny el sistema sexe-gènere 
patriarcal i que redueix la sexualitat personal a 
les dicotomies de sexe i d’orientació del desig. 

Desconstruint els 
gèneres i les 
sexualitats 

Dibuixant el gènere Gerard Coll-Planas Edicions 96, 2013. 
ISBN: 978-84-15802-

Habitualment no qüestionem què vol dir ser 
dones o ser homes, i donem per descomptat 

Desconstruint els 
gèneres 



06-8 que és fruit de processos biològics. En aquest 
llibre expliquem el gènere com una 
construcció cultural, que suposa l'exclusió de 
les persones LGTBI. 

Judith Butler en disputa : 
lecturas sobre la 
performatividad 

Patrícia Soley-Beltrán i 
Letícia Sabsay 

Egales, 2012. ISBN:   
978-8492813605 

Conjunt d’assajos que ofereixen una lectura a 
consciència de l’obra de Judith Butler i 
examinen les implicacions polítiques del gir 
performatiu que aquesta planteja. 

Desconstruint els 
gèneres 

Buscando el final del 
arcoíris: una exploración 
de las prácticas de crianza 
desde la fluidez de género 

Fiona Joy Green i May 
Friedman 

Bellaterra, 2015. ISBN: 
9788472907126 

Famílies que han escollit pràctiques de criança 
no binàries expliquen les diferents estratègies 
i reflexions sobre com facilitar que les seves 
criatures es puguin desenvolupar més enllà 
dels límits que imposen les normes socials 
sobre el gènere, la sexualitat, l’ètnia, la classe 
social i l’edat. 

Desconstruint els 
gèneres 

Más allá de las etiquetas: 
mujeres, hombres y trans 

Coral Herrera Gómez  Tafalla: Txalaparta, 
2011. ISBN:  
978-84-8136-610-5 

El llibre convida a analitzar els mites 
implantats pel patriarcat, trencar els rols i 
estereotips imposats per la societat, prendre 
consciència de la riquesa de les nostres 
diferències, traspassar els límits, deixar lliure 
el desig i atrevir-nos a expressar les emocions.  

Desconstruint els 
gèneres 

Transsexualitats: altres 
mirades possibles 

Miquel Missé UOC, 2012 
ISBN: 9788493999513 

La paraula entorn de la qual gira aquest llibre 
és transsexualitat. Un concepte apassionant, 
amb una història plena de conquestes, 
paradoxes, mites i frustracions. 

Identitats trans 

A la conquesta del cos 
equivocat 

Miquel Missé Egales, 2019. ISBN: 
978-84-17319-72-4 

El relat més popular sobre la transsexualitat 
ha assenyalat que el malestar resideix en el 
nostre cos i que la solució és transformar-lo.  
Altres veus han volgut impugnar aquest relat 
amb noves preguntes: i si l’origen del nostre 
malestar no estigués al nostre cos? 

Identitats trans 



El Género desordenado: 
críticas en torno a la 
patologización de la 
transexualidad 

Gerard Coll-Planas i 
Miquel Missé 

Egales, 2010. ISBN: 
978-84-92813-20-9 

Aquest llibre parla sobre les realitats, lluites, 
conflictes, desitjos i contradiccions del 
col·lectiu trans. La reflexió sobre les realitats 
del col·lectiu trans i la crítica a la 
patologització s’aborden des de diverses 
perspectives: les ciències socials, la salut 
mental, l’activisme i la pròpia experiència.  
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Ser h(u)ome*∞(à). Ian Bermúdez Bellaterra, 2015. ISBN: 
9788472907041 

Recull de poemes que van des de la infantesa 
fins a l’època de la segona adolescència. 
Parlen de l’experiència de les persones trans 

Identitats trans 

Transexualidad, 
adolescencias y 
educación: miradas 
multidisciplinares 

Octavio Moreno Cabrera i 
Luis Puche Cabezas 

Egales, 2013. ISBN: 
978-84-15574-98-9 

Recopilació de textos que se sumen als debats 
que s’estan produint actualment entorn a la 
qüestió de les persones trans i sobretot 
entorn a la seva presència en l’àmbit de 
l’educació.  
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Amors sense casa: poesia 
LGBTQ catalana 

Sebastià Portell Angle Editorial, 2018. 
ISBN: 978-84-17214-
39-5  

Antologia poètica que traça un itinerari per la 
poesia catalana dels últims cent anys a la 
recerca de les identitats sexuals i de gènere 
amb mirada no excloent. 

LGBT 

Barbarismos queer y otras 
esdrújulas 

R. Lucas Platero,  
Maria Roson i Esther 
Ortega 

Bellaterra, 2017. ISBN:  
978-84-7290-829-1 

El llibre descriu els orígens i trajectes de 
conceptes que sorgeixen dels activismes 
feministes i de les sexualitats no normatives  i 
ens mostra com les paraules es transformen 
amb el temps, o com el llenguatge construeix 
significat de manera interconnectada, 
inacabada i en constant moviment entre 
diferents contexts culturals i històrics. 

LGBT 

1, 2, 3, 4... historietas 
diversas: guía sobre 
diversidad afectivo/sexual 

Susanna Martín Bellaterra, 2011. ISBN: 
978-84-7290-557-3 

Aquest còmic és una eina bàsica per 
adolescents que pretén eliminar l’homofòbia i 
la transfòbia reivindicant un món més 

LGBT 



e identidades de género 
para adolescentes 

respectuós i inclusiu, en el qual per fi puguem 
assolir la igualtat social per a tothom. 

Feminismos. Miradas 
Desde La Diversidad 

Píkara Magazine Anaya Multimedia, 
2019. ISBN: 
9788441542044 

En aquest llibre qui t’explica el feminisme són 
aquelles persones que encara es veuen fora 
del focus: les dones migrades, 
afrodescendents, gitanes, lesbianes, trans, 
mares, neurodivergents, discapacitades, 
gordes i rurals.  

Feminismes 

Feminisme de butxaca Bel Olid Angle Editorial, 2017. 
ISBN: 9788415307594 

Assaig breu que posa de manifest la 
discriminació de les dones encara avui, una 
injustícia més subtil i difícil de detectar que en 
altres èpoques, però encara poderosa i 
paralitzadora. També parla dels conceptes 
clau de la lluita feminista actual d'una manera 
intel·ligent, radical, i de vegades sorprenent. 

Feminismes 

Veus xicanes. Contes Pilar Godayol i diverses 
autores 

EUMO, 2001. ISBN: 
978-84-7602-728-8 

Antologia de contes i relats breus d’algunes de 
les veus més destacades de la literatura 
xicana. Excloses del sistema de valors 
androcèntrics, les escriptores xicanes 
reivindiquen la figura de la mestissa de 
personalitat híbrida. 

Veus de les escriptores 
xicanes 

Maternidades, 
procreación y crianza en 
transformación 

Carmen López Matheu 
(ed. lit.), Diana Marre (ed. 
lit.), Joan Bestard Camps 
(ed. lit.) 

Bellaterra, 2013. 
ISBN: 9788472906402 

Aquest llibre analitza de forma etnogràfica la 
maternitat. La primera part estudia els canvis 
generats per la medicalització de la concepció 
i del naixement.  La segona part presenta 
diverses formes de maternitat en parelles gais 
i lesbianes i en mares solteres per elecció. 

Maternitats 

Los Géneros de la 
violencia: una reflexión 
queer sobre la violencia 
de genero 

Olga Arisó Sinués i Rafael 
M. Mérida Jimenez 

Egales, 2010. ISBN: 
9788492813230 

El llibre fa una reflexió sobre la violència de 
gènere i proposa que la seva eradicació ha de 
venir acompanyada de la creació de polítiques 
més alliberadores de gèneres més alliberadors 

Violència de gènere 



i d’un doble compromís, individual i col·lectiu, 
per transgredir el sistema i edificar relacions 
més respectuoses entre persones. 

Masculinidades y 
feminismo 

Jokin Azpiazu Carballo Virus Editorial, 2017. 
ISBN: 978-84-92559-
78-7 

Els debats entorn a la masculinitat i la creació 
de grups d’homes no han tingut una revisió 
crítica sobre el seu veritable abast 
transformador. Aquest llibre es qüestiona la 
noció, a priori positiva, de noves masculinitats.  

Masculinitats 

PEL·LÍCULES DE TEMÀTICA LGBTI 

- Disobedience // Sebastián Lelio, Regne Unit-Irlanda-EUA, 2017: Ronit es va criar a un barri jueu ortodox de Londres, però viu a Nova York, on 

treballa com a fotògrafa. Ara torna a casa amb motiu de la mort del seu pare, un famós rabí de la comunitat. El retorn al grup que la va foragitar 

després de cometre una transgressió trasbalsarà els seus membres i sobretot una amiga de la joventut, Esti, amb qui reviurà un antic amor prohibit.  

- XXY // Lucía Puenzo, Argentina, 2007: La pel·lícula explica la història d'una persona intersex de 15 anys que juntament amb els seus pares fuig a una 

petita vila enfront de la mar per a evitar ser rebutjada per la societat. La pel·lícula mostra com lluita per definir la seva pròpia identitat de gènere 

dins d'una societat que espera que cada persona tingui uns comportaments determinats en funció del gènere. 

- Moonlight // Barry Jenkins, EUA, 2016: Dividida en tres segments, narra la infantesa, adolescència i maduresa de Chiron, un noi afroamericà, orfe 

de pare, que creix en un suburbi deprimit i conflictiu de Miami. La pel·lícula mostra les dificultats que té el Chiron per relacionar-se amb les persones 

del seu entorn, i com afronta el seu desenvolupament afectiu i la seva homosexualitat.  

- Love, Simon // Greg Berlanti, EUA, 2018. Simon Spier és un estudiant de secundària gai que viu a Atlanta i que encara no ha sortit de l’armari. Té 

una amorosa família i tres millors amics: Nick, Leah i Abby. Un dia, la Leah informa al Simon sobre una confessió en línia feta per un estudiant gai de 

l'escola, conegut pel pseudònim “Blue”. Simon comença a comunicar-se amb ell com a “Jacques”. Els dos es confien mútuament detalls personals, i 

entre ells es forma una veritable connexió. No obstant això, els correus es descobreixen per accident per un altre estudiant, el Martin, qui està 

enamorat de l'Abby. En assabentar-se del secret, el Martin fa xantatge al Simon amb les fotos dels correus i exigeix que l'ajudi a conquistar a l’Abby. 

Pel·lícules sobre persones trans 

- La chica danesa // Tom Hooper, Regne Unit-EUA, 2015: pel·lícula que explica la història real de la pintora danesa Lili Elbe, una dona trans. (Hi ha 

crítiques perquè la persona que interpreta al personatge és un home cis). 



- Una mujer fantàstica // Sebastián Lelio, Xile, 2017: Marina, una jove cambrera aspirant a cantant i Orlando, vint anys més gran, planegen un futur 

junts. Després d'una nit de festa, Marina l’ha de portar a urgències, però ell mor quan arriben a l'hospital. Aleshores ella ha d’enfrontar les sospites 

per la seva mort. La seva condició de dona trans suposa per a la família d'Orlando una completa aberració. Ella haurà de lluitar per a demostrar el 

que és: una dona forta, passional... fantàstica.  

- Girl // Lukas Dhont, Bèlgica, 2018: pel·lícula sobre una noia trans de 15 anys que somia en convertir-se en ballarina. 

 

Cinema africà LGBT: https://cineafricano.fcat.es/cinenomada/  

- Yo soy Sheriff // Teboho Edkins, Sudàfrica, 2017: Segueix a un noi trans que recorre l’escarpat paisatge de Lesotho per ensenyar la seva pel·lícula a 

pobles remots, escoles i comunitats. Sheriff parla al públic sobre la identitat de gènere i de la frustració que produeix haver nascut amb el sexe 

equivocat. El públic reacciona amb sorpresa i curiositat, però també amb molt d’afecte, amor i tolerància, cosa que l’anima encara més a decidir-se.  

- Más allá de la sombra // Nada Mezni Hafaiedh, Túnez, 2017: Amina Sboui és una activista dels drets humans envoltada dels seus amics, que són 

persones rebutjades per les seves famílies a causa de les seves orientacions sexuals i identitats de gènere i als quals acull a la seva casa. Al poble de 

Sidi Bou Said, descobreix els reptes als quals s'enfronta la comunitat LGBTQI+ a Tunísia en la seva lluita contra la discriminació per orientació i 

identitat sexual. 

- The Wound // John Trengove, Sudàfrica, 2016: Com cada any, Xolani, un obrer solitari, participa al costat d'altres homes de la seva comunitat en un 

ritu iniciàtic tradicional Xhosa per a joves que estan en els últims anys de l'adolescència: seran circumcidats i després “preparats” per a la vida d'un 

home de veritat. Kwanda, procedent d'una família acomodada de Johannesburg i tutelat per Xolani, rep les burles dels seus companys per ser de 

ciutat i massa sensible. Quan Kwanda descobreix que Xolani està enamorat en secret d'un altre dels cuidadors la vida dels tres canviarà radicalment 

- Rafiki  // Wanuri Kahiu, Kenia, 2018: “Les bones noies kenyanes són bones esposes kenyanes”, però la Kena i la Ziki anhelen alguna cosa més. Tot i 

la rivalitat política entre les dues famílies, les dues noies resisteixen i segueixen sent amigues, donant-se suport mútuament per a complir els seus 

somnis en una societat conservadora. Quan neix l’amor entre les dues, hauran d’escollir entre la felicitat o la seguretat. 

Web de pel·lícules LGTBI: https://www.ttransformando.com/videotecacolores 

Llibreria Berkana: https://www.libreriaberkana.com/ a la web hi ha un catàleg de llibres i de pel·lícules de temàtiques LGTBI 

https://cineafricano.fcat.es/cinenomada/
https://www.ttransformando.com/videotecacolores
https://www.libreriaberkana.com/


 

DOCUMENTALS 

Documentals LGTBI:  

- Flores de Otoño:  Sobre persones grans LGTBI 

 

Documentals sobre històries reals de persones trans*: 

- Test de la vida real // Florencia P. Marano, Espanya, 2009: Entrevista molt breu a Miquel Missé, sociolèg i activista trans*, on ens parla sobre el test 

de vida al qual han de sotmetre's les persones trans i de les opressions del sistema sexe-gènere que empenyen a la gent a operar-se i posar en risc la 

seva vida per a mantenir el sistema sexual binari. 

- 9trans // Elio Colen, Espanya, 2018. Documental testimonial sobre 9 persones trans, de gènere neutre i no binàries de Barcelona. Cadascuna de les 

persones entrevistades explica la seva experiència entorn del seu trànsit personal: el que suposa tants canvis en la vida, família, treball, estudis, 

amistats, parella… Les seves pors i inseguretats, les seves il·lusions i el seu futur. I com veuen les coses des d'un punt de vista tan diferent a qui no 

comparteix la seva situació. 

- The trans list // Timothy Greenfield-Sanders, EUA, 2016 : Documental que aprofundeix en la realitat de les persones trans a través de diversos 

personatges públics i influents dels nostres dies i compta amb una gran quantitat de celebritats famoses i activistes com l’actriu Laverne Cox.  

- Mi reflejo // Yolanda Cosgaya i Silvia Pedraza, Espanya, 2016: Un documental que ens acosta a la realitat que viuen cada dia infants, adolescents i 

joves trans. Històries personals que ens expliquen les persones trans  o les seves famílies amb la intenció que comprenguem una mica millor la seva 

situació i de fer més visibles les seves reivindicacions. 

- El sexo sentido // José Manuel Armán, Espanya, 2014: Aquest documental parla el tema del ser trans* a partir de les experiències d'infants trans* 

- Paris is burning // Jennie Livingston, EUA, 1990: Filmat en la segona meitat dels anys 80, aquest documental relata el moviment conegut com a 

cultura ball a la ciutat de Nova York i els sectors socials més implicats en ell: gais llatinoamericans i afroamericans i la comunitat trans, tots els en risc 

d’exclusió social i pobresa.  



ALTRES RECURSOS 

Vídeos: 

- "Dibuixant el gènere”: (4 capítols de 2 minuts cadascun): Serveixen per entendre els conceptes bàsics al voltant del gènere i la sexualitat.  

Guies i recursos:  

- El Sexe de l'Àngels: recursos per a l'educació amb perspectiva de gènere i LGTB (lesbiana, gai, transsexual, bisexual). Barcelona: Ajuntament de 

Barcelona, Direcció de Drets Civils, 2011.  


