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La mare mai no em va dir...
Babette Cole
Un conte per fer una mirada
desacomplexada als petits secrets que amaga la vida.
No us perdeu tots els altres títols d’aquesta brillant autora i
il·lustradora!

Tots uns homes
Manuela Olten
Els dos valents protagonistes del
conte es riuen de com són les
nenes, però acabaran descobrint
que, en realitat, els nens i les
nenes no són pas tan diferents.
Corre, Maria, afanya’t
N.M. Bodecker
Arriba l’hivern i la pobra Maria,
a més d’afanyar-se a fer totes
les tasques de la casa, encara ha
de procurar que al panxacontent del seu marit no li falti de
res. Fins que un dia se’n cansa.
Rosa caramel
Adela Turin
Al país dels elefants, les elefantetes mengen flors de color rosa
per tenir la pell fina i rosa com
les seves mares i, des del jardí,
veuen els seus germans, de color
gris, que juguen i es revolquen
pel fang. La Margarida, però, no
es torna rosa com les altres...
Artur i Clementina
Adela Turin
La Clementina no pot satisfer els
seus desitjos i l’Artur, el seu marit, es riu dels seus somnis, fins
que la Clementina decideix triar
per si mateixa el que li convé.
Descobrireu molts altres relats
interessants en la mateixa collecció: A favor de las niñas.

El desig de la Ruby
Shirin Yim Bridges
Inspirat en la història de l’àvia
de l’autora, el relat presenta la
Ruby, una nena que no es vol
casar com fan les altres nenes,
sinó que vol anar a la universitat com fan els nois de la família. La família, alhora, premia el
seu esperit independent.
Oliver Button és una nena
Tomie de Paola
Aquest àlbum il·lustrat és una història de sexisme, discriminació i
intolerància. Oliver Button no es
diverteix fent les coses que se suposa que haurien de fer els nens;
ell prefereix recollir flors, llegir llibres, saltar a corda i, sobretot,
disfressar-se i ballar.
Julia, la niña que tenía sombra de chico
Christian Bruel
La Júlia no fa les coses com
tothom, i això no agrada als seus
pares, que li recriminen que es
comporti com un noi. Un dia
descobreix que té ombra de noi i,
buscant un lloc per fer desaparèixer aquesta ombra, troba
un amic amb qui pot compartir la
seva tristor.
Un preciós àlbum per a totes les
edats que reivindica el dret a la
identitat i a la diferència.
El diari lila de la Carlota
Gemma Lienas

Ens agradem!
Juanolo
Un llibre divertit que demostra,
amb il·lustracions interessants i
tocs d’humor, que no és tan important qui ens agrada com que
qui ens agrada ens agradi molt.

La Carlota, animada per un joc que
li proposa la seva àvia, es dedica a
observar el món a través d’unes
ulleres liles, i descobreix situacions
quotidianes discriminatòries i models imposats que mantenen les
desigualtats.

