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Està clar que no som els únics als que ens passen coses 
que no ens agraden. Ni som els únics als qui determinades 
situacions ens causen angoixa, dolor o malestar. 
Els contes oferts a continuació ens ho exemplifiquen a 
través de múltiples i variades històries que els ocorre als 
diferents protagonistes, personatges que no s’allunyen tant 
de la nostra realitat. Realitats properes que, en ocasions, 
semblen impossibles però que si ens posem en la pell de 
l’empatia, les podem sentir dins nostre.

Aquest catàleg està inspirat en tots i cadascú de nosaltres 
i en les diferents problemàtiques que podem viure, siguin 
conscients o inconscients. Vol servir com a recurs per ser 
usat en les circumstàncies més idònies o en aquelles que 
ens vinguin més de gust, mitjançant quelcom educatiu i tan 
màgic com és un conte.

Es tracta d’un recull enfocat a l’edat infantil però que, en 
ocasions, requereix de l’acompanyament dels adults en la 
seva lectura per tal que el seu contingut es pugui percebre 
de la millor manera possible. 
Així doncs, el catàleg està dissenyat per ser una eina que 
la puguem usar tots, infants i adults, per poder extreure’n 
un aprenentatge col•lectiu, beneficiós per a tots aquells a 
qui, algun dia, els hi pugui parar a les mans.

INTRODUCCIÓ



LA MORT

5

La vida és un cicle, però sembla ser que ens oblidem de l’última 
etapa, aquella que més dolor ens provoca. No hi ha vida sense 
la mort,, i no valorar-la fa que no siguem conscients de la nostra 
existència. Sabent el dol que ens provoca la pèrdua, val la pena 
que des de ben petits tinguem recursos i estratègies per tenir 
una adequada resiliència. 

Un recull de contes que treballen la mort d’aquells més pròxims 
així com ens proporcionen tècniques per afrontar la pèrdua i fer 
del dol quelcom més fluent.



ALBO, Pablo. El último canto.
Pontevedra: Editorial OQO, 2009. 
ISBN 978-84-9871-073-1.

Un conte on el tema de la mort 
és plantejat amb gran sentit de 
l´humor. L´únic gall cantor del món, 
que viu a la granja d’en Filibert i la 
Sacramento, és qui s´encarrega de 
despertar pels matins als habitants 
del poble, des de dalt del campanar. 
S´enamora de la Clotilde, una gal-
lina d´una granja veïna amb qui es 
veu d´amagat les nits de lluna ple-
na. Va passant el temps,  el gall es 
fa gran i finalment, es mor. Els seus 
amics el porten a enterrar amb tots 
els honors, però a partir d´aquell 
moment, hauran de trobar algú que 
cridi al sol cada matí. Convoquen un 
concurs de “despertadors”, on van 
la formiga, el grill, la vaca, Don Beni-
to, un grup de 25 despertadors... i 
en acabat, diumenge un gall puja al 
campanar i canta l´O Sole Mio amb 
totes les seves forces: era el fill del 
gall cantor, que a partir d´ara seria el 
nou despertador del poble, dedicant 
el seu cant a la memòria del pare.

BAUMGART, Klaus. La estrella 
de Laura. 
Barcelona: Beascoa, 2015. ISBN 
9788448823139.

Una nit, la Laura va veure una 
estrella caure del cel, i va sortir a 
recollir-la. Com ja se li havia trencat 
una punteta, li va posar una tireta 
i la va guardar al seu coixí del llit. 
Juga amb ella i s’ho passa molt bé, 
però també s’adona de que ara ja 
no brilla tant i comprèn que l’ha de 
tornar al cel. Li lliga un globus del 
seu aniversari i la deixa anar. Tot 
i això no es queda trista, perquè 
cada nit veu l’estrella al cel, par-
pellejant només per a ella. 
Aquesta història ens explica com, 
a vegades, ens hem de separar de 
les coses que estimem.

BAUSA, Roser; PERIS, Carme. 
Bona nit avi!. 
Salamanca: Loguez Ediciones, 2004. 
ISBN 9788489804821.

La Marta i la seva mare parlen sobre 
l’avi, tot recordant-lo després d’haver 
vist un estel que els feia l´ullet... Una 
forma molt tendra d´abordar el tema 
de la mort. Ajuda els infants a situar 
la persona morta en un espai con-
cret, per imaginar què estaran fent 
des d´allà (com ara encendre els 
estels que il.luminen els somnis). La 
història es pot adaptar per parlar de 
qualsevol altra persona que estava 
malalta i hagi mort.

BENJI, Davies. L’illa de l’avi. Vilaf-
ranca del Penedès: Andana, 2015. 
ISBN 9788416394142.

El llibre ens mostra una bonica rel-
ació entre un nét i el seu avi, la com-
plicitat entre ells i com s’estimen i 
s’admiren un a l’altre. Però també 
ens parla dels acomiadaments i 
l’acceptació de que, a vegades, les 
persones que més estimem han de 
deixar-nos.
El conte ens transmet aquest con-
cepte amb una extremada delicade-
sa, tendresa i de forma subtil, sense 
parlar directament del tema. Acon-
segueix, a més, que l’acomiadament 
de l’avi sigui reconfortant atès que un 
no pot imaginar-se un lloc més idíl•lic 
per a ell que l’acollidora illa en la que 
es queda.

BRAMI, Elisabeth. Como todo lo que nace. 
Madrid: Editorial Kokinos, 2000. ISBN 9788488342294

Fent comparacions amb altres elements quotidians (plantes, fruits, animals) i el seu procés 
fins que acaben desapareixent o morint per diferents causes, el conte ens presenta el con-
cepte de “finitud” relatiu a la mort. Una manera realista i senzilla d´explicar aquest procés 
irreversible i inevitable al que finalment tots arribarem quan “s´acabi” el nostre temps.
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CORTINA, Mar; PEGUERO, Ampa-
ro. On es el iaio?. 
València: Tandem Edicions, 2004. 
ISBN 9788481312904.

Una nena pregunta on és el seu iaio, 
que fa dies que no el veu. Va rebent 
diferents respostes del pare, la mare 
i  l´àvia, i se les imagina totes. Li 
agrada la versió de l´àvia: que l´avi 
està de viatge. El conte presenta les 
coses que fa la nena i les qüestions 
que es planteja fins que s´adona de 
que l´avi no tornarà perquè ha mort. 
Però li queda una capseta plena de 
bons records que va anar fent, i el 
consol de sentir l´avi dins el seu cor.

CURTIS, James Lee. ¿Donde 
van los globos?
Palma de Mallorca: Serres, 2005. 
ISBN 9788484880561.

Un conte divertit que planteja la 
qüestió d’on van els globus quan 
s’han escapat. Es considera un al-
tre cop el tema de deixar anar les 
coses, i també les fantasies que els 
infants es poden formar sobre les 
persones que han mort, establint 
paral•lelismes amb els globus: cap 
a on van, què faran, ens recorda-
ran, etc.

DURAN, Montserrat; PÉREZ, Conxa; 
Rusiñol, Anna; Vilarrassa, Mariona. 
Adéu, Flap. 
Barcelona: Cruïlla, 2013. ISBN 978-
8466131537

Un conte que parla de la mort d’un 
animal estimat: el gosset Flap. Per 
recordar-lo, els tres infants de la 
família fan uns dibuixos i li escri-
uen missatges de comiat. Després, 
lliguen els missatges a un globus 
i els deixen anar a la platja on ju-
gaven amb ell, mentre contemplen 
en família la posta de sol. En tot mo-
ment, l’avi els recolza i els recorda la 
importància d’estar tots units i com-
partir l’afecte que necessiten en mo-
ments així. El conte es pot treballar 
des d’edats primerenques, està en 
lletra lligada i de pal. També es troba 
la història explicada més detallada-
ment en un text al final. Inicialment, 
hi ha breus consells per considerar 
abans, durant i després de la lectura 
i per acabar-la, un joc que convida 
a parlar de la mort amb els infants, 
mirant d’esbrinar quins elements de 
la imatge es poden morir i quins no.

GRIPPO, Daniel. Cuando faltan mamá o papà.
 Argentina: Editorial San Pablo, 2009. ISBN 
9788428535014

Un conte amb consells i explicacions perquè els in-
fants aprenguin a entendre i compartir el seu dolor 
davant la mort d’un pare o mare. Presenta els prin-
cipals canvis als què s’enfrontaran, i dóna idees per 
poder afrontar millor aquesta pèrdua. A l’inici del llibre 
hi ha un missatge destinat a familiars, mestres i edu-
cadors.

ERLBRUNCH, Wolf. El pato y la 
muerte. 
Granda: Barbara Fiore Editora, 
2010. ISBN 9788493481186

El personatge de la mort en aquest 
conte és un acompanyant silenciós 
com una ploma, sempre present en-
cara que no el percebem. Des de 
feia temps, l’ànec notava quelcom 
estrany, que el seguia. Es tractava 
de la mort, que ho feia des del seu 
naixement per si de cas, ja que mai 
se sap quan pot sorgir aquest mo-
ment. 
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GRYTE, Marilyn. No tendremos 
un nuevo bebé.
Omaha: Centering Corporation, 
2002. ISBN 9781561231140

Una nena explica el que sent i pen-
sa quan mor el seu futur germanet, 
abans de néixer. A l´inici del llibre es 
donen pautes per parlar d´això i ori-
entar els nens que pateixen aquestes 
pèrdues.

GUILIANI, Emma. Ver la luz.
Madrid: Kóninos, 2013. ISBN 978-
84-941054-2-5

L’autora ens explica, amb una gran 
càrrega poètica, les diferents etapes 
de la vida, la importància del compar-
tir al llarg d’ella, del valor de l’amistat 
i de l’amor, de la relació de la infància 
i la vellesa, de la inevitable mort i la 
necessitat de resistir.

JOSÉ, Eduard. La Júlia té un es-
tel.
Barcelona: La Galera, 2006. ISBN 
9788424623340.

Parla sobre la mort de la mare de 
la Júlia; Explica com li planteja la 
situació a la nena, quan ja està molt 
malalta, amb la preciosa història de 
que anirà a treballar a un estel, des 
d´on la Júlia podrà veure-la cada nit i 
sentir-la a prop seu.

KIKUTA, Mariko. Puedo verte 
siempre que quiera.
Barcelona: Editorial Glénat, 2008. 
ISBN 9788483572825

Un conte senzill, amb poc text, on es 
narra la història de Shiro, un gosset 
molt feliç que viu amb la seva ama (i 
amigueta) Miki. Un dia ella desapa-
reix i Shiro es sent sol, trist i desgra-
ciat sense ella. La troba molt a faltar 
i no entén perquè ja no hi és, però 
finalment, sent que si tanca els ulls 
i pensa en ella, podrà veure-la sem-
pre que vulgui. Una bonica manera 
de presentar als nens que la tristesa 
per una pèrdua es pot anar superant, 
recordant amb molt d´Amor a la per-
sona que va morir. 

LLENAS, Anna. Vacío. 
Granada: Barbara Fiore Editora, 2015. ISBN 9788415208723

La protagonista és una nena feliç que després de sofrir una pèrdua ines-
perada, descobreix un gran buit en el seu interior. Està ple de tristesa i això 
la porta a buscar possibilitats per a tancar-lo i, així, tornar a estar com abans. 
Tanmateix, després de varis intents, s’adona que no hi ha res que pugui om-
plir aquest buit així que la solució per fer.ho està en ella mateixa.

MARTÍNEZ, Maria; SOLÉ, Carme. Jo les volia.
 Barcelona: Editorial Destino, 1984. ISBN 9788492748228.

Davant la malaltia de la seva mare, la Roser s´ha de tallar les llargues trenes 
que té, perquè marxaran uns quants dies de vacances mentre la mare fa repòs 
i el pare  no li sabria pentinar com ella. Així aprèn també a pentinar-se soleta... 
encara que les trobi a faltar, sap que això era el millor. Finalment  la mare es 
mor, però la Roser, que estava molt trista,  troba gran consol  mirant un estel 
de cua llarga i daurada que li recorda les seves trenes i pensa que des d´allà 
veurà la seva mare. És una història molt tendra.
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MOORE-MALLINOS, Jennifer. No 
t’oblido.
Barcelona: Edebe, 2006. ISBN 
9788423679409

Parla sobre el cicle vital centrant-se 
en una mascota, el gosset Jake. La 
il.lusió de rebre´l, anar jugant amb 
ell i cuidar-lo fins que es fa gran i 
mor. A partir d´aqui es parla de com 
es sent l´amo d’en Jake, la tristor ini-
cial, l´acomiadament i finalment, els 
records macos que ajuden a super-
ar la pèrdua fins que arriba una altra 
mascota, a la que també s´estimarà 
molt. Al final del llibre hi ha una guia 
per a pares i mares.

ONYEFULU, Ifeoma. D de des-
pedida. 
Barcelona: Intermón Oxfam. ISBN 
84-8452-105-2

El petit Ikenna descriu en aquest lli-
bre la cerimonia de comiat que fan 
a la seva besàvia Nkwelle a l´Àfrica, 
després del seu enterrament.  Una 
manera de conéixer com es viu la 
mort des d´altres cultures, on les 
cerimònies no són pas tristes, sinó 
plenes de vida, color, música  i re-
cords bonics..  Conté fotos molt 
maques.

SÁTIRO, Angélica. ¿Cómo sabe-
mos hacia dónde tenemos 
que ir? 
Barcelona: Editorial Octaedro, 2010. 
ISBN 978-84-9921-144-2

La papallona Maripepa i la marieta 
Juanita conversen sobre com saben 
les papallones cap a on han d’anar 
quan volen. Al final del conte hi ha 
un text dirigit als adults que acom-
panyen als infants en la lectura del 
conte, s’expliquen coses sobre els 
personatges i es comenten temes 
per parlar amb els infants: sentir-se 
perdut i orientar-se, sentir la vida i la 
finitud. És molt interessant la reflexió 
que proposa per trencar el tabú i tre-
ballar la finitud i la mort des del conte 
a partir de la curta vida de les papal-
lones.

SOLÍS, Pedro. Cuerdas.
 Pedregal de Santa Úrsula:Ediciones 
Nilo, 2014. ISBN 978-84-15658-56-6

El conte correspon al curt animat 
“Cuerdas”, del mateix autor Pedro 
Solís. Va acompanyat amb el DVD. 
Explica la història d’amistat entre 
la Maria i el Nico, un nen “diferent” 
que va en cadira de rodes i no es pot 
moure ni parlar, del que la Maria s’hi 
farà amiga gairebé inseparable. Amb 
ell compartirà moments molt tendres 
i bonics. Però un dia, la Maria es tro-
ba buida la cadira del Nico. Es posa 
molt trista, però li queda un record, la 
corda amb la qual jugaven els dos i 
pensar que, tot i que un amic marxi 
molt lluny, sempre pot seguir molt 
present dins el nostre cor. Vint anys 
després, la Maria torna a la seva 
escola, però ara com a mestra, per 
recordar als seus alumnes la bonica 
història d’amistat que va viure amb 
en Nico; a més, porta la polsera amb 
la corda que en Nico li va deixar de 
record perquè, a vegades, un ob-
jecte ens pot recordar a un amic: una 
joguina, un llibre, un dibuix o... una 
corda.
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SOMERS, Patrick. El nen dels 
estels. 
Barcelona: ING Edicions, 2005. 
ISBN 978-8489825260.

A la Clara, de 6 anys, se li mor el ger-
manet Miquel durant l´estiu, i quan 
torna a l´escola, ho explica als seus 
companys i a la mestra. Això donarà 
lloc a debats oberts amb total natu-
ralitat i generarà idees per viure el 
procés de dol de forma compartida. 
Ideal per perdre la por a tractar el 
tema amb els nens. Al conte apareix 
també la metàfora de l´eruga i la pa-
pallona per explicar la mort.

Vázquez, Montse. La silla de Lu-
isa. 
Jaén: Editorial Zumaque, 2014. 
ISBN 9788493822361

Al conte, un company de classe 
recorda a la seva amigueta Luisa. 
Parla de la seva cadira buida, de 
quan es va posar malalta i no va 
tornar, de com els van dir que patia 
càncer, i els companys li feien di-
buixos per a l’hospital. També parla 
de quan va morir, com estaven tots 
de tristos, els nens, els pares i els 
mestres. És interessant com enfoca 
el tema la mestra per ajudar a en-
tendre als infants el cicle de la vida, 
amb les gotetes de pluja que cauen 
per la finestra. Quan están tristos, 
els companys de la Luisa fan dibuix-
os alegres, on la recodren somrient 
i els posen a sobre de la seva taula.

VLAMAKIS, George. I jo què? En 
Lluc i la seva germana ma-
lalta.
 Barcelona: Sirpus, 2004. ISBN 
9788489902855

Ens parla de l´experiència d’en 
Lluc, que té una germaneta molt 
malalta a l´hospital, de la que els 
pares han de fer-se càrrec con-
stantment. Ajuda a entendre els 
nens amb germans malalts que ells 
també són molt estimats, malgrat 
que els pares dediquin més temps 
a l´altre. També ajuda a reconèixer 
i expressar els sentiments de ràbia, 
tristesa i gelosia que aquests nens 
acostumen a viure interiorment, re-
conduint-los cap a la comprensió i 
l´amor envers el germà o germana 
malalt. L´últim capítol parla sobre 
com ajudar aquests nens amb ger-
mans malalts, presentant orienta-
cions dirigides als adults.

ZANOTTI, Cosetta; ZANOTTI, Mª 
Teresa. El mar del cel. 
Barcelona: Editorial Claret, 2007. 
ISBN 9788482979748

Amb l´escenari del mar i una família 
de peixos al seu entorn, la història 
ens parla de la mort, en aquest cas 
del pare, amb tendresa, fantasia i 
naturalitat. Es torna a fer referèn-
cia a la metàfora de l´estrella, entre 
d´altres molt encertades que apa-
reixen al conte, per ubicar la persona 
estimada. Cal destacar que la nar-
ració parteix de la premissa que “no-
més hi ha una manera de parlar de la 
mort: com de l´altra cara de la vida”.

10



SEXISME

11

En ocasions ens veiem afectats per valoracions emeses des dels 
propis prejudicis socials. Es determina què és de nen i què és de 
nena o inclús el que és pitjor: no fer quelcom únicament per la 
nostra condició o genètica. Els infants es veuen influenciats per 
aquests pensaments des que estan a la panxa de la mare i els 
pares són sabedors del gènere del seu fill o filla. La societat ho 
marca, ho dictamina, i nosaltres som i actuem segons aquestes 
influències.

Un grapat de contes que pretenen sensibilitzar als infants sobre 
les exigències socials, fent-los-hi veure que les diferències són 
més psíquiques que físiques.



BRENMAN, Ilan. Les princeses 
també es tiren pets. 
Alzira: Editorial Bromera, 2011. 
ISBN 9788498248753.

En aquest llibre, l’autor ha des-
mentit l’estereotip de les princeses 
perfectes i humanitza la figura dels 
contes de fades quan la petita Laura 
acudeix als llibres amb el seu pare 
per trobar la veritat sobre la Venta-
focs, després de que el seu amic 
Marcel li confessi a la classe que el 
cos de la delicada protagonista del 
conte funciona com el d’una perso-
na normal.

CARLE, Eric. Don caballito de 
mar. 
Madrid: Kokinos, 2005. ISBN 
9788488342799

La majoria de peixos, un cop la 
mare ha expulsat els ous i el pare 
els ha fecundat, els deixen aban-
donats per a que provin sort. Tan-
mateix, hi ha excepcions ja que, a 
vegades, un dels progenitors cuida 
els ous com és el cas dels caval-
lets de mar, i són els pares els que 
s’encarreguen d’ells.

COLE, Babette. El príncipe ce-
niciento. 
Barcelona: Editorial Destino, 1990. 
ISBN 9788423316878

Una revisió del conte de la Ventafocs 
on els rols canvien. Un joc per posar 
als nens en altres tipus de papers.

COLE, Babette. La princesa lis-
tilla. 
Barcelona: Editorial Destino, 1990. 
ISBN 9788423316892

És que les princeses han de casar-
se amb els prínceps per ser felices? 
Algú li ha preguntat a les princeses 
si volien fer quelcom diferent amb 
la seva vida? Una història en la que 
és la protagonista, autònoma i inde-
pendent, la que escull el seu príncep 
després de fer-los-hi fer mil i una 
proves difícils de superar.

DAHL, Roald. Cuentos en verso para niños 
perversos. 
Barcelona: Alfaguara, 2008. ISBN 9788420473192.

Els set poemes que es troben en el llibre proposen 
una revisió paròdica d’alguns dels contes clàssics 
de la literatura infantil per a dotar varis personatges 
destacats amb una personalitat completament dife-
rent, incorporant situacions caòtiques que trenquen 
amb tota la classe d’estereotips. Les princeses 
d’aquests contes no són gens dolces i bondadoses, 
no es casen amb prínceps i tenen defectes com 
qualsevol persona.

DIAZ, Raquel. ¿Hay algo más aburrido que 
ser una princesa rosa?. 
Barcelona:Thule Ediciones, 2010. ISBN 
9788492595587.

La Carlota és una princesa rosa. Amb el seu vestit 
rosa, el seu armari ple de roba rosa. Però estava 
farta d’aquest color i de ser una princesa. Volia ve-
stir de vermell, verd o violeta. No volia petonejar 
gripaus per veure si eren prínceps blaus. No volia 
prínceps blaus. Sempre es preguntava per què no 
hi havia princeses que naveguessin mars en busca 
d’aventures o d’altres que rescatessin als prínceps 
de les urpes d’un llop ferotge o d’altres que caces-
sin dracs o volessin en globus.
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FINE, Anne. Billy y el vestido 
rosa. 
Alfaguara. ISBN 9788420448923

Aquest conte relata allò que li passa 
a en Billy, un nen de deu anys, al 
llarg d’una jornada escolar quan un 
matí la seva mare li posa un vestit 
rosa i ha d’anar vestit així a l’escola. 
L’autora planteja: canvia l’actitud 
dels altres quan el nostre vestit no 
és socialment esperat?

GIMENEZ, Teresa. Los princi-
pes azules destiñen. 
Barcelona: Editorial Beascoa, 2012. 
ISBN 9788448826642

Una princesa espera el seu príncep 
blau. Espera i espera, però el prín-
cep mai arriba. Alguns l’adverteixen 
que els prínceps blaus no existeix-
en; altres, que destenyeixen, però 
ella no els creu: si el món dels con-
tes està ple de prínceps meravel-
losos, per què no pot haver-ne un 
per a ella? I així, coneix prínceps i 
prínceps, però cap és blau, i cap la 
fa feliç. Un dia, deixa d’esperar i just 
llavors li passa quelcom màgic.

GOMEZ, Alfredo. Oliver Button 
és una nena. 
León: Everest, 2002. ISBN  
9788424181086

A en Oliver li deien nena perquè no 
li agradava fer les coses que feien 
els altres nens. Li agradava pintar, 
passejar pel bosc, disfressar-se i, 
sobretot, ballar. Va començar a anar 
a classes de dansa i el dia que va 
actuar en el curs de talents amb les 
seves sabates brillants de claqué, 
va deixar parats als seus companys. 
Des d’aleshores, va convertir-se en 
una estrella.

LIENAS, Gemma. La mitad de 
Juan.
 Barcelona: Editorial La Galera, 
2008. ISBN 9788424628932

Quan en Joan decideix deixar de fer 
coses de nena, és com si li faltés la 
meitat d’ell mateix. Els nens també 
sofreixen maltractament per ser poc 
masculins. Al protagonista li agraden 
les nines, la seva samarreta rosa i 
els contes de princeses, però tothom 
se’n riu d’ell i li diuen que són coses 
de nena. El problema sorgeix en el 
moment que enterra les coses en el 
jardí i es sent buit per dins. Com po-
drà resoldre el problema?

LOPEZ, Nunila; CAMEROS, Myriam.  Cuentos para antes de despertar. 
Barcelona: Editorial Planeta, 2012. ISBN 978- 840- 8110- 75- 0. 

Aquest recull de contes parla dels últims moviments i revoltes socials, la lluita contra l’exclusió social, la violència de gènere, etc. 
L’autora i la il•lustradora, ens regalen una entrega de contes per reflexionar i emocionar-nos, amb unes històries inspiradores i plenes 
de tendresa que celebren l’autenticitat, la solidaritat i la importància d’estimar-nos molt.  
Inclouen, entre ells:
Los colores: Els colors no estan d’acord amb el seu rol, tenen massa pressió i no poden viure tranquils, fins que decideixen mesclar-
se per ser quelcom nou.  
Datruelo: El tro es sent inadaptat dins la seva espècie. Ell és somniador però l’etiqueten de rebel i no el deixen ser. Un bon dia dem-
ostra que tots podem trobar el nostre camí per ser feliços.  
Las estrellas rebotonas: Aquestes estrelles són desobedients... no volen quedar-se fixes al cel, aspiren i volen més.   
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LOPEZ, Nunila; CAMEROS, Myri-
am. La cenicienta que no que-
ria comer perdices
Barcelona: Editorial Planeta, 2009. 
ISBN 9788408088646

La història fa una revisió sobre el 
conte de la Ventafocs des d’una per-
spectiva més actual. Ni els prínceps 
són tan encantadors, les perdius 
s’afarten i les sabates de cristall fan 
mal als peus. És fonamental que 
les nenes ho sàpiguen per tal que 
no creguin que allò que llegeixen o 
escolten en les contes és sempre 
veritat.

MARQUESINA, Javier. Pare, jo 
vull ser pirata. 
Editorial La Galera, 2011. ISBN 
9788424620769 

La protagonista del conte ens ex-
plica la fantasia que té a través 
d’imatges divertides i màgiques. 
La historia planteja la pregunta 
següent: segur que has pensat 
centenars de vegades què vols ser 
quan siguis gran. Se t’ha acudit que 
podries ser un pirata ferotge?

MARTINS, Isabel; CARVALHO, Ber-
nardo. P de papà. 
Pontevedra: Editorial Kalandraka. 
ISBN 9788496388178.

Quan parlem dels infants, moltes veg-
ades són les mares les que porten 
el protagonisme i la figura del pare 
queda quasi sempre a l’ombra. Però 
en el conte les coses canvien. L’autor 
d’aquesta història ha decidit empren-
dre el paper dels homes que parti-
cipen en la criança de les noves gen-
eracions, endinsant-se en un món on 
ells es converteixen en còmplices. 

MASINI, Beatrici; MARAIS, Alina. 
Vida secreta de las mamás. 
Alcorcón: Ediciones Laberinto. ISBN 
9788484833864

Sota la idea de que totes les mares 
tenen una vida secreta que els seus 
fills moren per descobrir i que es 
desenvolupa des que ells surten de 
l’escola fins que les troben a casa 
quan tornen, l’autor del llibre genera 
una complicació d’ocupacions fantàs-
tiques que van des d’encantadora de 
serps fins a caçadora de dracs. 

NAVARRETE, Maria. Al país de les marietes...: arriba el circ!.
 Zenobita edicions, 2013. ISBN 978-8492571673

Conte infantil que té per objectiu que els infants es posin les ulleres de la igualtat i entenguin 
que tots som únics i especials, que el sexe no condiciona a l’hora de fer les coses i que tenim 
les mateixes oportunitats per escollir què volem fer. Les protagonistes seran les marietes, uns 
insectes agradables que faran passar una bona estona als lectors mentre esperen l’arribada 
del circ. Al final del conte, els docents i els pares trobaran una guia amb idees sobre com poden 
explicar la història.
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OLTEN, Manuela. Tots uns 
homes.
Mallorca: Editorial Serres, 2006. 
ISBN  9788484882381

Aquest llibre explica l’anècdota de 
dos nens d’uns sis o set anys aprox-
imadament, molt amics que dormen 
junts a casa d’un d’ells. Tot parlant, 
fan broma i se’n riuen de les nenes 
perquè elles són avorrides, juguen a 
nines, dormen amb ninots de peluix 
i tenen por dels fantasmes i els nens 
són més valents i forts. De cop i vol-
ta comencen a sentir por i acaben 
dormint al llit de la seva germaneta 
abraçats als seus ossets de peluix. 

QUERALT, Elisenda. Mama, de 
quin color són els petons? 
Saragossa: Imaginarium, 2008. 
ISBN 9788497804608

Les emocions no són només cosa 
de nenes. Aquest conte parla del 
color de les emocions i és molt 
important que els nens aprenguin 
a expressar adequadament les 
seves. Moltes d’elles els han estat 
vetades per qüestions de gènere i 
aquesta és una de les grans llavors 
del maltractament. 

TURIN, Adela. Arturo y Clemen-
tina. 
Pontevedra: Editorial Kalandraka. 
ISBN 9788484647898

Una història en format de faula que 
reivindica el rol femení en la societat, 
lluitant contra els estereotips sexistes 
i denunciant la discriminació. Explica 
com dues tortugues s’enamoren i al 
principi tot va molt bé però l’Arturo no 
vol que la Clementina vagi a pescar, 
s’enfada si surt de casa i la va car-
regant de tot tipus d’objectes inútils. 
La Clementina es sent petita i infeliç. 
Podrà escapar de la situació amb una 
closca tant pesada?

TURÍN, Adela. Una catàstrofe 
afortunada.
Pontevedra: Editorial Kalandraka. 
ISBN 978-84-8464-889-5

La monotonia marca aquesta família, 
on els rols estan estrictament mar-
cats: el senyor Ratolí surt estressat 
de la feina mentre que la senyora 
Ratolina, neteja la casa i prepara 
el menjar per a la seva família. La 
catàstrofe ho posarà tot de cap per 
avall: no només els deixa sense casa 
sinó que altera per complet les seves 
vides. La mare, dolça i dòcil, rescata 
amb valentia a tota la família, habilita 
de nou el camí i els petits ratolins i 
ella mateixa comencen a experimen-
tar emocionants aventures i noves 
facetes. Sorgeix una transformació 
dels rols familiars als quals estem 
acostumats.
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És un fet quotidià l’acció d’etiquetar o classificar, ja sigui per èt-
nies, procedències o inclús solament pel color de la pell. En una 
societat tan diversa, sembla curiós que continuïn havent aquests 
comportaments quan allò únic que hauríem de tenir en compte 
és que tots som persones i habitats d’aquest món.

Un conjunt de contes que tracten aquesta temàtica des de la 
perspectiva de la inclusió, donant importància a la innecessària 
exclusió social únicament per la condició de procedència.



ABRIL, Paco. Colores que se 
aman. 
León: Editorial Everest, 2004. ISBN 
9788424179892

Al mirall, l’infant observa que la 
seva pell és negra, com la del seu 
pare. En canvi, la de la seva mare 
és blanca. Està fet, doncs, de colors 
que s’estimen. Un conte que, amb 
poques línies, parla de l’odi i l’amor 
entre persones de diferents races.

ALAMAN, Olga. Com és el color 
carn? 
Barcelona: Planeta Editorial, 2004. 
ISBN 9788497089593

L’objectiu és poder resoldre qües-
tions que plantegen els fills, difícils 
de respondre a vegades per part 
dels pares. Cada cpítol s’organitza 
a partir de preguntes que un infant 
formula als seus pares i conclou 
amb un interrogant que els pares 
plantegen als fills.

ANDERSEN, Hans Christian. 
L’aneguet lleig. 
Barcelona: Editorial Cruïlla, 2002. 
ISBN 9788482868356

Una mare ànega té tot de pollets 
de color groc, molt bonics. Però de 
l’ou més gros en surt un pollet gris 
de qui tothom se’n riu. L’aneguet, 
trist i cansat de les burles dels altres, 
decideix marxar. El conte ens parla 
de la solitud, del dolor, de la pressió 
de l’entorn, el desencant, dels com-
plexos, de la innocència i també de la 
paciència, la constància, la resistèn-
cia i la capacitat d’il•lusionar-nos.

CRIMI, Carolyn. No necessito 
amigos. 
Barcelona: Editorial Obelisco, 2013. 
ISBN 9788494074530
 
El conte explica com arriba un nou 
gos a l’abocador, sovint rondinaire. 
Podria ser l’amic perfecte d’en Rata, 
que també és rondinaire i esquerp, 
però els dos animals només estan 
interessats en cridar-se un a l’altre. 
Molt aviat, descobriran que tothom 
necessita un amic, independentment 
de les diferències.

DE LA SERNA, Sebastián. Me gusta la gente. 
Saragossa: Editorial Edelvives. ISBN 9788426376671

En Gus està encantat amb el món en el que vivim. El protago-
nista invita als lectors a conèixer, junt amb ell, a la gent que 
els rodeja per indicar-los-hi tot allò bo que portem a dins. Un 
conte sobre la tolerància i la virtut de les diferències en el que 
en Gus parla de com li agrada que hi hagi persones de tot 
tipus i que pensin de maneres tan diferents.
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GARCÍA, S; VILANUEVA, D. Wam-
ba i el viatge de la mel. 
Madrid: Edicions Demipage, 2005. 
ISBN 9788493380144

Wamba és un nen subsaharià que 
es veu obligat a abandonar el seu 
país ja que en aquest la gent mor 
de fam i de malalties perquè no hi 
ha medicaments. Wamba inicia un 
viatge a un país d’Europa, segur de 
que allà trobarà pollastre i mel, el 
que més li agrada menjar i el que no 
troba al seu país. En Wamba pensa 
que en el seu nou destí la vida serà 
millor, però no és així….

KATZ, Karen. Los colores de 
nuestra piel. 
Fund. Intermon Oxfam, 2008. ISBN 
9788484523406

La Lena vol pintar un quadre sobre 
ella mateixa. Pensa pintar la seva 
pell de color marró, però quan surt 
amb la seva mare a passejar pel 
barri s’adona que existeixen moltes 
tonalitats d’aquest color. És un elogi 
de les diferències i les semblances 
que constitueixen un vincle entre 
les persones.

LARREULA, Eric. El nen nou i 
diferent. 
Barcelona: Editorial Cruïlla, 2004. 
ISBN 9788466109055

Un dia arriba al petit poblat de Nu-
agumbé un nen nou, en Joan. Els 
nens i nenes de l’escola se sorprenen 
molt en veure’l, perquè és força dife-
rent d’ells i, a més, parla una llen-
gua estranya que no entenen. Però 
la mestra els fa veure que tots som 
diferents els uns dels altres, i que ser 
divers és una cosa molt important.
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FILELLA, Luis; GIL, Carmen. ¿Por 
qué somos de diferentes colo-
res? 
Badalona: Editorial Parramón, 2009. 
ISBN 9788434227651

Aquesta història ens convida a anar 
d’excursió amb la Marta, en Kaelo i 
un simpàtic grup de nens i nenes. Al-
guns tenen  la pell blanca, altres més 
fosca i alguns completament negra, 
però tots tenen ganes de passar-
ho bé i de descobrir junts a que es 
deuen els diferents colors de pell. No 
obstant això, la conclusió és clara: les 
diferències de cada un només han de 
servir per unir-nos i saber viure bé els 
uns amb els altres.

 MACKEE, David. L’Elmer. 
Barcelona: Beascoa, 2008. ISBN 978-84-4882-329-0
 
L’Elmer no és com la resta d’elefants de la seva manada. És un elefant de mil 
colors, però a ell no li agrada gens ser així. De fet, està cansat de ser diferent a la 
resta així que decideix escapar-se i buscar una solució per poder tenir el mateix 
color de pell que la resta. Un gran llibre per treballar la diversitat i entendre el seu 
valor enriquidor en la societat ja que tots som diferents i això ens fa únics. Per 
aquest motiu, hem de ser tolerants i acceptar-nos tal i com som sense pretendre 
canviar a ningú, ni a nosaltres mateixos.
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RUILLIER, Jerome. L’home de 
color.
 Rubí: Editorial Juventud. ISBN 
9788426133588

Jo, home de color, quan vaig néixer 
era negre. Vaig créixer sent negre. 
Si prenc el sol o tinc por o estic ma-
lalt, segueixo sent negre. Mentre 
que tu, home blanc, vas néixer de 
color rosa, si prens el sol et poses 
vermell, si tens fred et tornes blau, i 
si estàs malalt et poses groc . ¿I tu 
em dius a mi home de color? Mal-
grat que la pell negra també té dife-
rents pigmentacions, aquest llibre 
posa de manifest que blanc i negre 
són en definitiva colors, així doncs 
tots som homes de color.

PICO, Elenio; TORRES, Montser-
rat. La Lia, la Mei i en Saïd. 
Barcelona: Editorial Vicenç Vives, 
2011. ISBN 9788461458370

Es tracta de cinc contes, editats de 
forma multilingüe en català i cas-
tellà, romanès, àrab, xinès, wòlof, 
quítxua i urdú. La construcció de 
ciutadania, els sentiments de pèr-
dua i de por que causa el fet migra-
tori, els prejudicis i els estereotips, 
la capacitat humana de triar el llen-
guatge que usem, l’aportació de la 
diversitat lingüística i cultural són els 
eixos fonamentals de cadascun dels 
contes.

PFISTER, Marcus. Això és casa 
meva. 
Rubí: Editorial Juventud, 2008. ISBN 
978-84-261-3688-6

El nen ha dibuixat una línia amb 
guix. Darrere d’aquesta línia és 
casa seva, un lloc on ningú té dret 
d’entrar. Però el conill, el cargol, la 
fulla d’un arbre i els núvols se’n ri-
uen de les fronteres…En el conte es 
reflecteixen els valors de l’amistat i 
la multiculturalitat enfront dels preju-
dicis i la xenofòbia. «Personatges 
esquemàtics creats amb cartolines 
i simples trames de colors són ca-
paços de transmetre les claus de la 
convivència».

MEUNIER, Henri. ¡Al furgón! 
Barcelona: Editorial Takatuka, 2011. 
ISBN 9788492696543.

Un infant veu com la policia li de-
mana la documentació a tots els es-
trangers que es troba i els deté. Per 
què se’ls emporta, han fet quelcom 
dolent? Al final, detenen al Sol per 
no tenir la documentació en regla. 

SANTOLAYA, Antonia; PIÑAN, Berta. El extranjero. 
Hotel Papel Ediciones, 2007. ISBN 9788493564520

Quan jo era petita, no vivia aquí. Ni en aquesta casa ni en aquesta 
ciutat ni tan sols en aquest país perquè vivia en un lloc que l’anomenen 
“l’estranger” i, pel que sembla, és un lloc que queda molt lluny d’aquí. 
Per això sóc una mica diferent.



STARKOFF, Vanina. Bailar en las 
nubes. 
Pontevedra: Kalandraka Editora, 
2010. ISBN 9788484647430

Cada matí sortia a mirar els núvols 
i el seu somni era ballar amb ells, 
però la seva mare li deia que se 
n’oblidés. Aquest conte reflexiona 
sobre la importància de l’intercanvi 
cultural i el respecte entre persones 
de diferents procedències.

TABOADA, Almudena. Cirilo el 
cocodrilo.
 Boadilla del Monte: Edicions SM. 
ISBN 9788434838208

El cocodril Cirilo es sent trist perquè 
no és del mateix color que els seus 
companys cocodrils. Però la Rosa, 
l’ossa, li té preparada una sorpresa.

THOMAS, Pat. El color de mi 
piel: hablemos de racismo. 
Rubí: Juventud, 2008. ISBN 
9788426136473

Aquest conte parla del racisme. De 
manera senzilla i serena explora 
les pors, les preocupacions i els 
interrogants que envolten aquesta 
temàtica.

SCHAMI, Rafik; KONNECKE, Ole. 
Com vaig curar al pare de la 
seva por als nouvinguts. 
Barcelona: Editorial Rquer, 2005. 
ISBN 978-84-934047-5-8 

El pare és alt, fort i valent. Fins i tot 
sap fer màgia. Que rar, però!, els fo-
rasters li fan por, en especial si són 
de color. La filla se n’ha adonat i, 
com que ella no els té ni una mica 
de por i, per adobar-ho, la seva mil-
lor amiga és una nena africana, de-
cideix guarir-lo. I, realment, se li acut 
un bon enginy per aconseguir-ho.
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TIMMERS, Leo. El Cuervo. 
Alzira: Editorial Algar, 2009. ISBN 9788498451658

En Corb és negre. Negre com el carbó, tan negre que fa por. El Corb no 
entén perquè els altres ocells tenen un plomatge tan cridaner i ell un color 
tant lleig.  Per això, intenta canviar el seu aspecte i convertir-se en un 
d’ells. Aquest conte ensenya que cal que ens acceptem tots tal com som.



HOMOFÒBIA

21

La diversitat és un factor molt comú, així com també els diferents 
sentiments o emocions que tenim les persones. Ningú escull a 
qui estimar, només ens queda fer-ho amb plenitud. Tanmateix, hi 
ha qui s’oposa o es resisteix, fica barreres al seu propi amor o al 
dels altres, generant un malestar propi i col•lectiu.

Un grup de contes que tracten des de les estructuracions fa-
miliars diverses fins a la transsexualitat, passant per l’estima 
d’aquells qui són del mateix gènere, i oferint recursos que pre-
tenen la normalització d’aquestes situacions, sovint quotidianes.



ANTONA, Cristina. L’Anna fa 5 
anys. 
Girona: Associació e-kre@, 2004. 
ISBN 9788460937661

Conte que explica, mitjançant la lec-
tura i el joc, l’acolliment internacio-
nal per part de famílies homoparen-
tals. En aquest cas, per una família 
formada per dues mares.

BEAR, Bergman. El dia de todo 
al revés.
 Barcelona: Edicions Bellaterra, 
2016. ISBN 9788472907676

Cada any, durant un dia tot està al 
revés. Tot. Llavors, perquè l’Andrea 
no es va tornar un nen aquell dia? 
I per què se’n va tornar l’endemà? 

BEAR, Bergman; MALIK, Suzy. Las 
aventures de Tulipán. El hada 
de los deseos de cumpleaños. 
Barcelona: Edicions Bellaterra, 2016. 
ISBN 9788472907683

Saps per què pensem en un desig 
abans de bufar les espelmes 
d’aniversari? Perquè una fada els 
llegeix tots, ja siguin graciosos o 
seriosos, tristos o meravellosos. 
Aquest any, en Gabriel ha complert 
nou anys i ha demanat un desig que 
la fada dels desitjos no havia sentit 
mai: ser una nena.

DE HANN, Linda; NIJLAND, Stern. 
Rey y rey.
 Mallorca: Editorial Serres, 2005. 
ISBN 9788484881476

Es tracta d’un conte d’amor entre 
prínceps i prínceps, que acaba tren-
cant el típic patró de tota la vida de 
prínceps i princeses sense haver de 
renunciar a menjar anissos.

DE LA CRUZ, Carlos; ACEBAL, Antonio. El secre-
to de las familias. 
Oviedo: Coleutivu Milenta Muyeres, 2005. ISBN 84-
609-4938-9

Existeixen les famílies verdaderes? En aquest con-
te, en Carlos i en Mario, dos nens que viuen amb 
les seves dos mares, tractaran de trobar les res-
postes a aquestes preguntes.

GIL VILA, Maria Àngels; PIÉROLA, Mabel. M’ho 
va dir la lluna. 
Barcelona: Edicions Bellaterra, 2005. ISBN 
9788472903036

De manera molt didàctica, s’explica que no és cap 
problema tenir una família formada per dues mares 
o per dos pares. No és el més comú, però l’amor és 
el que importa. 
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GUERRERO, Mª Luisa. El cotxe 
vell. 
Editorial ND: ONG per la no discrim-
inació, 2009. ISBN 84-936244-9-1

En aquest conte podem trobar valors 
com ara el treball en equip, l’esforç 
per aconseguir els nostres objec-
tius, la capacitat d’arribar a acords 
comuns, el valor que poden tenir les 
coses velles, l’amistat...i l’amor. És 
la història de dos amics que acaben 
descobrint que s’estimen.

GUERRERO, Mª Luisa. La princ-
esa Anna. 
Editorial ND: ONG per la no dis-
criminació, 2005. ISBN 84-936244-
3-9

És un conte tractat des d’una òp-
tica mai abordada anteriorment 
en aquest gènere literari. L’Anna 
era una princesa molt feliç, però 
va créixer i, com mana la tradició, 
els seus pares es preocuparen de 
buscar-li aquell que hauria de ser el 
seu marit i futur rei. A patir d’aquell 
moment, l’Anna es torna trista per-
què ella no vol un home, sinó una 
dona.

GUERRERO, Mª Luisa. La sirena 
i la Marta. 
Editorial ND: ONG per la no discrimi-
nació, 2009. ISBN 84-936244-5-3

Existeixen, a vegades, històries in-
creïbles i fantàstiques i gairebé ningú 
creu que siguin reals. Però aquesta 
sí que ho és. Aquesta bonica història 
de la Marta, una nena que sense 
adonar-se’n es va enamorar d’una 
sirena. I és clar, la sirena no pot sortir 
del mar. Com s’ho faran per poder-se 
estimar?

GUERRERO, Mª Luisa. ¡Maravil-
losas familias! Homenaje a 
Gloria Fuertes. . 
Editorial ND: ONG per la no discrimi-
nació, 2011. ISBN 9788493754921.

En la societat actual ens trobem amb 
múltiples tipus de famílies. Escrit en 
forma de petites poesies, cada una 
d’elles reflecteix un tipus de família 
diferent.

GUERRERO, Mª Luisa. Seelie, la fada bona. 
Editorial ND: ONG per la no discriminació, 2003. ISBN 84-936244-1-5

Un conte que canvia el tradicional concepte de família. 
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HERRERA, Carmen; FILILLA, Luís. 
Pirates i pirulins. 
Bilbao: Ed. Fortiori, 2005 ISBN 84-
934627-5-6

El protagonista se’n va de vacances 
amb els seus tiets. El seu oncle es 
diu Miquel, com ell, i es vol casar i 
tenir un nen. L’oncle no ha de bus-
car una xicota perquè ja té xicot, 
l’oncle Ferran. El que passa és que 
l’àvia és una mica distreta i el pro-
tagonista creu que no ho sap.

HERTHEL, Jessica: JENNINGS, 
Jazz. Sóc la Jazz. 
Barcelona: Bellaterra. ISBN 
9788472907256

La Jazz va saber de sempre que 
era diferent de les altres nenes i 
dels altres nens de la seva edat. 
Des de ben jove, va ser conscient 
d’un fort sentiment de ser una nena. 
Tot i que, en néixer, la van consid-
erar un nen, va lluitar perquè el seu 
entorn la reconegués i l’acceptés. 
Això sumia la seva família en la 
confusió, fins que van entendre que 
la Jazz era transsexual i van decidir 
donar-li suport.

JUANOLO. ¡Nos gustamos! 
València: Tandem Edicions, 2006. 
ISBN  9788481315943

Allò que tenim en comú les persones 
és que, entre nosaltres, ens agradem. 
Aquest llibre demostra que no importa 
qui ens agrada, sinó que qui ens agra-
da, ens agradi molt.

KILODAVIS, Cheryl; DESIMEONE, 
Suzanne. El meu fill princesa. 
Barcelona: Bellaterra, 2015. ISBN 
9788472907027

Un conte il•lustrat que parla de 
l’acceptació, amb una tendresa in-
finita de la transsexualitat en els in-
fants, un fet encara difícil d’acceptar 
sense estranyesa. 

LORENZO, Manuel. Ana y los patos . 
Bilbao: Ed. Fortiori. ISBN 84-934627-1-3 

És la història de dos mares que tracten de calmar la curiositat de la seva filla, una nena adop-
tada que dubta a qui ha de donar la flor el Dia de la Mare.
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NEWMAN, Leslea. Paula tiene 
dos mamás. 
Barcelona: Edicions Bellaterra, 
2003. ISBN 9788472902206

Totes les persones són iguals i, a la 
vegada, molt diferents. A les famí-
lies els passa el mateix; n’hi ha amb 
una mare i un pare, i d’altres només 
amb un pare o una mare. Aquest 
conte explica la història de la Paula, 
una nena que té dos mares i en la 
que aprèn que allò veritablement 
important és l’afecte.

PALLÀS, Catalina; CEBRIÁN, 
Mara. L’Alba té. 
Benicarló, Baix Maestrat: Onada 
Edicions, 2010. ISBN: 978-84-
96623-79-8

L’Alba és una nena de 5 anys que 
li agrada jugar, aprendre, somiar, ri-
ure i gaudir de la vida amb els seus 
amics i la seva família. Les seves 
mares la cuiden i la guien perquè 
aconsegueixi els seus somnis. 
Aquesta primera contalla ens pre-
senta l’Alba i les seves dues mares. 

PIÑÁN, Berta; SANTOLAYA, Antonia. 
Las cosa que le gustan a Fran. 
Madrid: Editorial Violeta Infantil, 2007. 
ISBN: 978-84-935645-1-3

A la Fran li agrada asseure’s a la taula 
dels papers, estudiar llibres molt gros-
sos i escriure. Sempre diu que la cosa 
que més li agrada és viure amb elles 
però allò que no li agrada gens és que 
la cridin pel seu nom. Què estrany!

RICHARDSON, Justin; PARNELL, 
Peter. Tres con tango. 
Mèxic: Editorial RBA LIBROS. ISBN 
9788478715800

Basada en una història real sobre dos 
pingüins mascles del Zoo de Central 
Park, el conte ens explica que dos 
pingüins, tot i ser del mateix sexe, 
són parella. Com moltes persones, 
en Roy i en Rilo, en comptes de bus-
car una parella femenina, decideixen 
criar el seu fill junts, en Tango, que 
és l’únic que té dos pares. Una bon-
ica història amb la que treballar val-
ors d’igualtat i normalitat en l’adopció 
entre parelles del mateix sexe.
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DISCAPACITAT

26

Sovint sentim la frase “aquest nen o nena no és normal”, fent judicis de 
valor tenint en compte un únic factor: allò més comú. Ara bé, que és ser 
normal? Tots i totes som discapacitats en alguna cosa o inclús en vàries. 
Hi ha persones als que els faltarà algun sentit o tindran alguna mancança 
fisiològica. Ara bé, és que tots som capacitats per fer salts mortals o opera-
cions de física quàntica? La normalitat no existeix. Cadascú de nosaltres 
som únics i irrepetibles i per això hem d’estimar les nostres diferències.

Un recull de contes que permeten la sensibilització cap a les diferents dis-
capacitats cercades, així com també poder-ho extrapolar a totes les altres 
que no hi són incloses.



ALCÁNTARA, Ricardo. El gallo 
Jacinto.
 León: Editorial Everest, 1999. ISBN 
978-84-241-7892-5.

Jacinto era un gall jove i simpàtic. Li 
agradava llevar-se de matí, buscar 
cucs a la terra i reunir-se amb els 
amics. Clar que el que li agradava 
més era cantar però ho feia tan mal-
ament! Desafinava molt, i els altres 
animals no podien suportar-ho. 

ALVES, Ziraldo. Flicts.
 Madrid: The side up, 2007. ISBN 
84-934916-0-8.

Un color estrany anomenat Flicts 
no troba el seu lloc al món. No es 
veu a sí mateix, amb les qualitats 
dels altres colors ni ells el volen 
tampoc: ni els de la caixa de llapis 
ni els de l’arc de Sant Martí ni els de 
les banderes dels països, etc. Com 
s’ho farà per a trobar-ho?

ANDERSEN, Hans Christian. El 
soldat de plom. 
Barcelona: Editorial La Galera, 1996. 
ISBN 84-246-1456-9

Tracta d’una història d’amor entre 
una ballarina i un soldat de plom que 
només té una cama  i, per falta de 
plom, queda incomplert. La balla-
rina, també dreta sobre una cama, 
enamora al soldat. Després d’unes 
quantes aventures, ambdós acaben 
consumint-se en les fames de la 
xemeneia i d’aquesta fusió en sor-
geix una figura en forma de cor.

BALADA, Montserrat. L’home més 
valent del món. 
Vilanova i la Geltrú: Editorial El Cep i 
la Nansa, 2008. ISBN 978-84-96349-
65-0.

Conte en llenguatge de signes. És la 
història d’un nen, que aviat coneixerà 
al seu oncle a qui tant admira i que 
mai no l’ha vist en persona. Guiat 
per les històries que li compta la 
seva família, entrem en aquest món 
que solament un nen és capaç de 
crear en la seva imaginació. Un final 
feliç on la realitat traspassa les bar-
reres arquitectòniques i ens exempli-
fica com aquest sector de la societat 
s’esforcen dia a dia per superar-les.

BERENGUER, Carme. El rey mocho. 
Caracas: Editorial Ekaré, 1992. ISBN 980-257-068-0

El conte tracta d’un rei avergonyit perquè només té una 
orella. L’únic que sap el seu secret és el seu barber. 
Com es resoldrà la història?
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CAPDET, Victor; PEIX, Susanna. El 
secret de la lluna. 
Vilanova i la Geltrú: Editorial El Cep 
i la Nansa, 2008. ISBN 978-84-
96349-65-9.

Conte en llenguatge de signes. 
La Guisla i el Roc observen el cel 
hores i hores cada dia: les estrelles, 
els núvols i la seva gran amiga, la 
Lluna. Amb fantasia i imaginació, in-
tentaran esbrinar què li passa a la 
lluna.

CAPDEVILA, Paco. Els meus 
amics especials. 
Barcelona: Editorial Cadi, 1993. 
ISBN 84-474-0760-8.

Una nena i un nen presenten els 
seus amics especials: la Marta és 
cega, en Nico no pot caminar, en 
Kiku és sord i en Joan té Síndrome 
de Down.

CAPDEVILA, Roser. Les tres 
bessones: L’olimpíada més 
especial. 
Barcelona: Editorial Icaria, 2003. 
ISBN 9788474266290

Teresa i Helena s’emporten una 
sorpresa en descobrir que en Pep, 
grasset, baixet i lent per aprendre, 
és tan bon atleta. L’Anna coneix el 
seu secret: en Pep és un esportista 
molt valent i s’està preparant per als 
jocs “Special Olympics”. Gràcies a 
ell i als seus amics, les Bessones 
descobreixen que hi ha persones 
que tenen dificultats per fer les co-
ses, però que, com tothom, tenen 
talents ocults.

CAPDEVILA, Roser. Les tres 
bessones: Tres herois d’un 
petit i desconegut món. 
Barcelona: Editorial Adimir, 1992. 
ISBN 84-7609-707-7

En Marc, un nen amb problemes 
d’aprenentatge, es converteix en un 
heroi quan salva a tres infants.

CARLSON, Nancy. Andrés y el 
niño nuevo.
Madrid: Editorial Espasa Calpe, 
1991. ISBN 84-239-2881-0

Arran d’un accident, tots els compa-
nys veuen que l’Andrés, que va amb 
cadira de rodes, és com tots i un bon 
amic.

CARRIER, Isabel. El cazo de Lorenzo. 
Barcelona: Editorial Juventud, 2010. ISBN 978-84-
261-3781-4 (Conte terapèutic)

Amb paraules senzilles i unes il•lustracions tendres 
i divertides, l’autora recrea el dia a dia d’un infant 
diferent: les seves dificultats, qualitats, obstacles 
que ha d’afrontar, etc. Un conte metafòric per parlar 
de les diferències als més petits sobre la superació 
d’un infant amb dificultats per anar subsistint el dia 
a dia.
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CAVE, Kathryn. Una altra cosa. 
Barcelona: Edicions Elfos, 2003. 
ISBN 9788484231530

És un llibre que treballa l’acceptació 
de les diferències entre les per-
sones, i com, a partir de la tolerància, 
es pot gaudir de l’amistat. Aquest lli-
bre, ens permetrà reflexionar amb 
els infants sobre l’acceptació de les 
seves diferències i les actituds de 
respecte cap a les persones, val-
orant la diversitat i la tolerància com 
a aspectes positius.

CERVANTES, M; GAVILÁN, G; 
VILALLONGA, M. El secret de 
l’avi.
 Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. CREDAC: CROMOSOMA, 
2002. ISBN 84-95732-21-1.

En acció, la Colla Carabassa, cinc 
nens i nenes amb capacitats audi-
tives diferents i una oient, germana 
d’un d’ells, és un grup d’espionatge 
especialista en la resolució de mis-
teris molt importants, com la desa-
parició del gat de la senyora Laura, 
i que ara té una nova missió: “ob-
jectiu avi”.

CHAMBERS, Mark. Els millors 
amics. 
Barcelona: Editorial Combel, 2008. 
ISBN 9788498253047

En Jaume és un nen normal i cor-
rent, però amb una imaginació des-
bordant. Des de la seva cadira de 
rodes i amb la seva amiga, pugen a 
un vaixell pirata, es converteixen en 
astronautes, busquen dinosaures, 
etc.

COATES, Jan. Arcs de Sant Mar-
tí en la foscor.
 Barcelona: Editorial Juventut, 2005. 
ISBN 84-261-3498-X.

Esperant a la seva mare en una 
avorrida botiga, l’Anna fa amistat 
amb la Joana, una jove invident, i el 
seu gos. L’Anna l’ajudarà a triar roba,    
li explicarà alguns dels seus somnis 
i descobrirà la sensibilitat artística de 
la jove invident.

COTTIN, Menena; FARIA, Rosana. El llibre negre dels colors. 
Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2013. ISBN 9788492412204.

Sobta trobar-se un llibre absolutament negre i que parli dels colors. En aquest conte, 
se’ns convida a descobrir com veu els colors en Tomàs des de l’obscuritat dels seus 
ulls: “per a ell representen milers d’olors, de sabors, de sons i d’emocions”. Els descriu 
a través dels sentits diferents a la vista. La negror de les seves pàgines composada pel 
text en Braille i dibuixos en relleu es trenca amb un text en blanc, l’únic element visual.
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DE KEMMETER, Philippe. El mur.  
Espanya: Editorial Entrelibros, 
2004. ISBN 8493388378

Aquest conte tracta amb molt 
d’humor i tendresa un tema molt 
actual: la diversitat de tot tipus i les 
nostres actituds cap allò descone-
gut.

DE VISSCHER, Cecile; ELLA, Ma-
ria. Mimí i la girafa blava. 
Barcelona: Editorial Salvatella, 
2008. ISBN 8484124681.

Es tracta d’un conte dirigit als més 
menuts que tenen algun famil-
iar amb discapacitat. Amb unes 
il•lustracions  de traç senzill, el con-
te pretén animar-los a expressar les 
emocions que puguin sentir i viure 
en aquesta situació familiar.

ESPINÀS, Jose Maria. Todos ten-
emos hermanos pequeños. 
Barcelona: Editorial La Galera, 1968. 
ISBN 978-84-246-2527-6.

Una història senzilla i directa, re-
latada pel germà d’un nen amb dis-
capacitat intel•lectual. La família 
tracta d’acceptar-lo tal i com és.

ETXEBARRIA, Lucia. La fantásti-
ca nina pequeña y la cigueña 
perdigüeña. 
Barcelona: Editorial Planeta, 2007. 
ISBN  9788408071792

Allegra descobreix que hi ha infants 
de tot tipus: amb una sola orella i 
amb una sola cama. També, n’hi 
ha d’altres que van amb cadira de 
rodes. Un magnífic conte que in-
vita als petits lectors a acceptar, de 
manera natural, les diferències.

FERNÁNDEZ, Federico. Chivos chivones. 
Barcelona: Editorial Kalandraka, 2007. ISBN 9788496388550

Conte per al públic amb autisme on els més petits trobaran un joc de mesures, 
números i sons, que també es tradueix en un joc tipogràfic a través de les pàgines 
del llibre. La il•lustració li aporta a la història una bona dosis d’humor, creant una sè-
rie de personatges dotats de gran expressivitat. Es tracta de tres cabrits, un de gran, 
un de mitjà i un de petit, els quals un dia van voler creuar el pont per menjar herba.
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GENOVER, Roser; ESCUDERO, 
Neus. La Mariona té una nova 
amiga. 
Barcelona: Cadi Edicions, 2004. 
ISBN 978-84-474-4005-4

La Mariona té una nova amiga! Es 
diu Berta i és una mica especial. 
De vegades, costa d’entendre quan 
parla. Tampoc fa tombarelles ni juga 
tan bé com els altres, però és dolça 
i alegre. La Berta té Síndrome de 
Down. La Mariona, però, està molt 
contenta de tenir-la com amiga.

JANISCH, Heinz; BANSCH, Helga. 
¡Zas Pum!. 
Salamanca: Editorial Lóguez, 2003. 
ISBN 84-89804-62-1.

Segismundo és un colomí que surt 
abans de temps del seu niu i cau. 
Aquest cop li farà perdre la confian-
ça en sí mateix i l’alegria. No acon-
segueix piular i creix en mig de la 
tristor. No obstant això, la trobada 
amb la llebre Emilia i un inesperat 
esdeveniment que posa de relleu 
les habilitats del protagonista per al 
vol, possibilita un final feliç.

LIENAS, Gemma. Música a la 
panxa. 
Barcelona: Editorial La Galera, 2009. 
ISBN 978-842463-175-8 

En Dani no hi sent i pensa que no és 
normal, que no és com els altres, que 
no és igual. Però, és que hi ha dues 
persones iguals en aquest món? I 
què és ser normal? 

LLENAS, Anna. T’estimo (quasi 
sempre). 
Barcelona: Editorial Estrella Polar, 
2015.  ISBN 978-84-9057-725-7 

Per què un mateix tret d’una per-
sona fa que de vegades ens agradi i 
d’altres ens molesti? En Lolo i la Rita 
són amics malgrat les seves diferèn-
cies. Acceptar-les sovint no els és 
fàcil. Però qui els va dir que ho seria? 
Un conte per a nens i grans que ens 
parla de tolerància i de l’acceptació 
d’allò que és diferent, mostrant el 
màgic efecte dels pols oposats.  

MALAGELADA, Magalí. Sóc en Pau. 
Girona: Editorial Pedra de toc, 2005. 
ISBN 84-95739-09-7

L’autora es basa en la història real del 
seu fill, que va en cadira de rodes, per 
donar a conèixer els sentiments dels 
infants amb discapacitat i sensibilitzar, 
així, la mainada i les famílies.

MARTÍ, Montserrat; GIRÓ, Rosa Maria. Una ami-
ga especial, molt especial. 
Valls: Editorial Nadal, 2003. ISBN 978-84-7887-
415-6

De la mà de la Laura coneixem les dificultats i ca-
pacitats de l’Estel, una nena amb Síndrome de 
Down que és companya seva de l’escola. La Laura 
ens explica les coses en les que l’Estel té més prob-
lemes i aquelles que fa igual o millor que els altres.
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NESQUENS, Daniel; BLANCO, 
Riki. Com un peix a l’aigua. 
Barcelona: Editorial Thule, 2007. 
ISBN 978-84-96473-60-7

L’Oceà no pot caminar, però a l’aigua 
pot oblidar la cadira de rodes i el seu 
cos gairebé no pesa, i per això va 
adoptar aquest nom. I, també per 
això, s’estima els dies de pluja, les 
piscines, les banyeres, els rius i els 
mars.

ORTEGA, Juan. M’he perdut. 
Barcelona: Editorial El Cep i la Nan-
sa, 2007. ISBN 978-84-96349-62-9.

És un conte en llenguatge de 
signes, el qual ens anima a que 
si ens trobem un caragolet que 
ens pregunta on és casa seva, no 
dubtem a donar-li un cop de mà.

RIBÓ, Raquel. ¡Qué grande es 
clara! 
Barcelona: Editorial Meteora, 2008. 
ISBN 9788495623768

El conte explica de manera propera 
als infants què és l’acondroplàsia, 
la forma més freqüent de nanisme. 
Ho fa des de la tendresa d’una mare 
la filla de la qual està afectada per 
aquesta patologia.

RUBIO, Gabriela. Estrany, jo? . 
Barcelona: Editorial Santillana Edi-
cions Generals, S.L. i Grup Promo-
tor, S.A., 2003. ISBN 84-8435-268-4.

Qui és més estrany, un monstre o 
un marcià? Tots dos pensen que 
són molt diferents un de l’altre. Però 
s’assemblen més del que s’imaginen 
i acaben sent molt bons amics.

RUILLIER, Jérôme. Por cuatro esquinitas de nada. 
Barcelona: Editorial Juventud, 2005. ISBN 9788426134479

En “quadradet” vol entrat amb els seus amics els “rodonets” a la casa gran 
però com que la porta és redona, no pot passar. Aleshores, els “rodonets” 
parlen entre ells per trobar una solució i aconseguir que en “quadradet” 
pugui entrar a la casa gran. Primer, li demanen a ell que canviï per poder 
passar per la porta, però finalment s’adonen, després d’uns quants in-
tents, que realment és la porta la que ha de canviar.
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SAGARZAZU, Pako; VALVERDE, 
Mikel. La meva germana és 
diferent. 
Barcelona: Editorial La Galera, 
2001. ISBN 84-246-5055-7.

Un nen de deu anys ens explica les 
característiques de la seva germana 
de dotze, amb Síndrome de Down. 
Tal i com ell diu: “La meva germana 
és especial, diferent als altres. Pots-
er és per això que me l’estimo tant”.

SERRA, Anna. Els meus amics. 
Sitges: Edició Ajuntament de Sit-
ges, 2004. ISBN 84-89948-19-4.

A través d’aquests contes infan-
tils, l’educadora social Anna Serra 
acosta als lectors al món de les dis-
capacitats.

SIERRA, Jordi; CARUNCHO, Isabel. 
Mis hermanos y yo. 
Barcelona: Edicions Edebé, 2005. 
ISBN 84-236-7606-4.

Pablo és un nen amb Síndrome de 
Down. A través d’ell, els mostra que 
tot i tenir aquesta discapacitat, és un 
nen com la resta, el qual necessita 
referents de normalitat i una plena 
acceptació i inclusió social per a cré-
ixer integralment. 

TABOADA, Almudena. Lola la 
loba.
 Madrid: Ediciones SM, 2008. ISBN 
978-84-675-1410-0

La Lola la lloba viu a la muntanya. Un 
dia de tempesta, al caure-li a sobre el 
seu llom una branca, ja no pot cami-
nar més. Els seus amics, els animals 
del bosc, li construeixen una cadira 
de rodes perquè es pugui moure i, 
així, jugar tots plegats. Un dia hi ha 
un incendi al bosc i els seus amics els 
castors li construeixen una bassa on 
lliguen la cadira per tal d’escapar de 
les flames. Al ploure, el foc s’apaga i 
poden tornar cap a casa. Llavors, la 
Lola els explica un dels seus contes 
que sempre els fa riure.TABOADA, Almudena. Sofía, la golondrina. 

Madrid: Ediciones SM, 2006. ISBN 84-675-0853-1.

La Sofia és una oreneta molt llesta, que té els ulls 
cecs i viu a la branca d’un arbre. Braileto és el seu 
professor de sorolls i olors. Un dia que no té classe, 
sent des de la seva branca els plors d’un infant. Se-
guint el rastre que van deixant les seves llàgrimes, 
el troba i l’ajuda a tornar a casa.
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VAN GENECHTEN, Guido. Lolo, 
un conejo diferente.
 Madrid: Edicions SM, 1998. ISBN 
978-843486753-6.

Hi ha conills grassos i conills prims, 
d’altres d’alts i d’altres baixos. N’hi 
ha de llestos, ximples, bruts i nets, 
mascles i femelles, però tots tenen 
les orelles llargues. En Lolo, en 
canvi, en té una de caiguda. Com li 
afecta això de ser diferent?

YOUNG, Ed. Siete ratones 
Ciegos.
 Caracas: Editorial Ekaré, 2005. 
ISBN 978-980-257-255-7.

Cada ratolí recorre una part 
“d’Alguna cosa Molt Rara”. Desco-
breixen un objecte desconegut 
que troben al costat de la llacuna i 
pensen que han trobat un pilar ver-
mell (la pota), una colobra verda (la 
trompa), una llança groga (un ullal) 
o una corda blava (la cua). Sola-
ment el ratolí blanc, l’últim a sortir a 
explorar, es pren el treball d’explorar 
concienciosament. Observa aquest 
“Alguna cosa Molt Rara” que té da-
vant de sí, de dalt a baix i d’un ex-
trem a l’altre, i arriba a la conclusió 
que es tracta d’un elefant. 
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MALTRACTAMENT
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Malauradament, són molts els infants que sofreixen aquesta in-
justícia, que se’ls vulnera els seus drets. El silenci és la seva 
millor estratègia per evadir-se de la realitat, per això se’ls ha de 
proporcionar recursos per a que puguin mostrar el seu dolor. In-
fant, si hi ha algú que et fa mal no ho permetis, simplement crida!

Una diversitat de contes per tal que els més petits s’identifiquin 
en les situacions i puguin entendre que allò que els hi passa no 
és normal, ni de fer-ho ni de sofrir-ho.



ARMSTRONG, Magdalena. Trapo 
y rata.
 México: Fondo de Cultura Económi-
ca, 2012. ISBN 9786071606969.

Una parella inusual, formada per 
una rata i un indigent, habita un ab-
ocador quasi esbossat en un racó 
d’una ciutat qualsevol. Quan la pe-
tita rata és abusada pels gats que 
viuen al voltant, l’ingeni i l’esforç 
d’aquest parell ens dóna una sor-
presa que farà que els gats s’ho 
pensin dos vegades abans d’entrar 
a l’abocador.

BAUER, Jutta. Madrechillona. 
Salamanca: Lóguez Edicions,2015. 
ISBN 9788489804364.

En una ocasió, la mare del petit 
pingüí es va posar furiosa i el va cri-
dar terriblement. Un crit pot deixar 
trencat a algú per dins. Després 
se’n va penedir. La mare, després 
de recórrer cel i terra per recom-
pondre el seu fill, pronuncia aquella 
paraula qua ha de ser màgica en la 
infància i en l’adultesa: perdó. 

BEIGBEDER, Carolina. Mi cuerpo 
me pertenece. 
Barcelona: Libreria Paidós: Edi-
torial Grupo Planeta, S.D.  ISBN 
9789872130931 (conte terapèutic)

Aquest conte ensenya als infants 
que no han de suportar l’abús en si-
lenci. Els pares i educadors el poden 
utilitzar com a recurs per facilitar un 
diàleg obert amb els infants. Es pre-
senta com un material d’aplicació a 
la clínica psicològica amb els infants. 
Sorgeix del treball terapèutic amb in-
fants víctimes de maltractament.

DE MAEYER, Gregie. Juul. 
Salamanca: Lóguez Edicions, 2016. 
ISBN 9788485334902.

Una altra forma de maltractament, la 
que es produeix entre els propis in-
fants. Pot resultar dur per a ells, és 
recomanable que el llegeixin amb 
adults per a que puguin fer-los-hi en-
tendre el mal que els pot fer als altres 
els insults i les burles. És educatiu 
per utilitzar-lo a l’escola, sobretot en 
l’espai de convivència diari de l’infant 
amb els altres.

DE SAINT MARS, Dominique; BLOCH, Serge. 
Maltrato ¡No!. 
Saragossa: Editorial San Pablo, 2005. ISBN 978-
8428528498

El maltractament infantil adopta moltes formes 
i moltes d’elles són físiques. És important que 
els infants aprenguin a rebutjar els petits mals 
tractes quotidians, les burles, les comparacions 
odioses, els judicis injustos, etc. Per a fer-ho, han 
d’aprendre a dir no. El conte ensenya als infants a 
enfrontar-se a aquest maltractament i a rebutjar-lo 
en les situacions quotidianes: no als cops, a la in-
justícia, a l’abús, a les amenaces, als insults, etc.

DE SAINT MARS, Dominique; BLOCH, Serge. Vio-
lencia ¡No!. 
Saragossa: Editorial San Pablo, 2005. ISBN 
9788428528467

Aquest conte ofereix solucions per fer front als dife-
rents tipus de violència, comprenent d’on provenen els 
comportaments violents i com controlar-los. Partint de 
situacions més freqüents que poden provocar aquests 
comportament, el conte explica de forma compren-
sible les causes (rebuig, falta de respecte, culpabili-
tat...) i ofereix consells (reflexionar, escoltar, buscar un 
mediador...) per reaccionar contra els comportaments 
violents dels altres i d’un mateix.
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FERREIRA, Helena. El tresor de 
l’Elna.
Mollerussa: Editorial Rebost 
del Paper S.L., 2012. ISBN 
9788461550494.

L’Elna té set anys i li costa dir NO! 
Això fa que la nena acabi fent coses 
que no vol fer. Però la nit del seu an-
iversari, la lluna li mostrarà a l’Elna 
que, al seu interior, hi ha un tresor 
que la pot ajudar. El conte té per fi-
nalitat el combatre el maltractament 
infantil. S’inclou dins d’un projecte 
que té la voluntat de que es comenci 
a parlar dels diferents tipus d’abús 
existents, així com la detecció, pre-
venció i intervenció. L’objectiu prin-
cipal, però, és poder donar les eines 
i els recursos adequats als infants 
que estan patint algun tipus d’abús 
i també als que no els estan sofrint 
en l’actualitat, i així poder-los evitar 
en un futur. 

FRANZ, Cornelia. Marta dice 
¡No!. 
Barcelona: Editorial Takatuka, 
2009. ISBN 9788492696130.

Quan la seva mare surt tard de tre-
ballar, la recull de l’escola un veí, 
però últimament no li agraden al-
gunes actituds que té i no sap com 
dir-li a la seva mare.

FREEMAN, Lory. Mi cuerpo es 
mío. 
Barcelona: Editorial Juventud, 2015. 
ISBN 9788426141286.

Un conte per ensenyar als infants 
com resistir un contacte incòmode. 
Va ser escrit per facilitar als adults 
i als preescolars la comunicació so-
bre l’abús sexual amb un mínim de 
vergonya i temor, i amb un màxim 
de confiança en sí mateix i mútua. 
Els infants d’aquesta edat ja estan 
llestos per aprendre com les pròpies 
sensibilitats poden facilitar les deci-
sions sobre allò que sí o no poden 
permetre en el seu cos, i com co-
municar aquestes decisions. Aquest 
aprenentatge els serveix als infants 
com un primer pas vital cap a la pro-
tecció de l’abús sexual.

GÓMEZ, Alfredo. El oso trampo-
so.
Barcelona: Editorial Everest, 2006. 
ISBN 9788424113292.

Què és allò que té el mirall que l’ós 
Bombo acaba de regalar a la Sima 
al mes de casar-se? El cas és que 
cada cop que la bella ossa vol sortir 
de casa i s’arregla i es posa precio-
sa, la imatge que li torna el malvat 
mirall és horrible i li treu les ganes de 
sortir. Serà que el mirall l’està engan-
yant? Un text subtil a partir del qual 
els infants assumiran que totes les 
persones són igual en drets i deures, 
sense importar la condició ni el sexe.
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LOBAO, Luisa. Un niño como 
yo. 
Bilbo: Editorial Mensajero, 2015. 
ISBN 9788427137561.

En Pablo és un nen infeliç i callat 
que es defensa de la vergonya pels 
abusos soferts des del conflicte, les 
amenaces i negant sempre la re-
alitat. La seva conducta el porta a 
l’exclusió ja que cap nen vol jugar 
amb ell. Un dia, coneix el Telèfon 
ANAR d’Ajuda a Nens i Adoles-
cents a través de la seva mestra i 
un psicòleg l’ajuda de forma gratuï-
ta i confidencial. Quan l’infant es 
sent recolzat, deixa d’avergonyir-se 
i comparteix la seva situació a la re-
dacció amb el títol: “Un niño como 
yo”.

MEBES, Marion. Ni un besito a la 
fuerza. 
Editorial Maite Canal Editora, 1994. 
ISBN 9788487815041. 

Aquest conte té com a objectiu el fet 
de col•laborar educativament en la 
prevenció de la violència sexual als 
menors.

MONCO, Beatriz; PIEROLA, Mabel. 
Los Hombres no pegan. 
Barcelona: Editorial Bellaterra, 2005. 
ISBN 9788472902770. 

És un conte que tracta de cridar 
l’atenció contra la violència famil-
iar i de gènere. És un avís contra 
la masculinitat mal entesa, contra 
la desigualtat entre homes i dones, 
contra el maltractament domèstic, 
contra les estructures de poder que 
permeten que les famílies i les seves 
relacions es converteixin en un terror 
quotidià, en un camp de batalla on 
els més dèbils poden perdre la vida.

OLID, Isabel; VANDA, Martina. Estela, ¡grita muy fuerte!. 
Barcelona: Editorial Fineo. ISBN 9789709957167

L’Estela és una nena que li agraden moltes coses. Quan es banya, li agrada jugar a l’aigua i imaginar-se 
que és un dofí. Li fascina jugar amb els seus amics de l’escola i també li encanta imaginar que el seu 
cabell, fosc i llarguíssim, és un vestit màgic que la protegeix del món i la fa invencible. Fins fa poc, li 
agradava jugar amb el seu tiet Anselmo, però últimament la porta a l’habitació i li fa coses que a ella no li 
agraden gens. Conchita, la seva mestra, li recomana un truc meravellós i funciona quan passa quelcom 
que no ens agrada i ens fa mal: cridar molt fort!
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HINOJOSA, Francisoco. La peor 
señora del mundo. 
México: Fondo de Cultura Económi-
ca, 2011. ISBN 9786071602107.

Al nord de Tarambul, hi vivia una 
senyora que era la pitjor del món. 
Als seus fills els castigava tan si 
es portaven bé com si es portaven 
malament. Els infants del veïnat 
marxaven corrents quan la veien 
apropar-se. El mateix els hi passava 
als adults. Un dia, els seus fills i tots 
els habitants del poble es cansen 
d’ella i decideixen fer quelcom per 
posar fi a tantes maleses.



ROUMIGUIERE, Cecile. La niña 
silencio. 
Saragossa: Editorial Edelvives, 
2011. ISBN 9788426381811.

El conte tracta d’una una nena que 
viu en una guarida de llops. Quan 
els seus companys d’escola tornen 
contents a les seves llars, ella ha 
d’agafar un camí de pors, obscuri-
tat i dolor. Viu rodejada de silenci. 
A vegades li agradaria parlar, però 
els seus llavis no poden moure’s. 
Pot resultar dur per als infants, i per 
això és recomanable que el llegeixin 
amb els adults.

SAULIERE, Delphine; DESPRES, 
Bernadette. Abusos sexuales 
¡No!. 
Saragossa: Editorial San Pablo, 
2005. ISBN 9788428528474

No és gens fàcil parlar-li a un infant 
sobre la violència sexual, però és 
essencial abordar el tema per aju-
dar-lo i protegir-lo, fent que s’adoni 
de les situacions de perill. Se’ls ha 
d’ajudar a trencar el seu silenci. 
Aquest conte ensenya a l’infant, a 
través de cinc històries en còmic, 
què són els abusos sexuals, en 
quines circumstàncies es donen 
i quins són els més freqüents. En 
cada història s’ofereixen les reac-
cions més habituals dels infants, els 
possibles perills als que es sotmet-
en i les reaccions més adequades 
per defendre’s. Inclou un petit dic-
cionari amb paraules relacionades 
als abusos sexuals per a que l’infant 
les pugui comprendre.

SAYAVERA, Sandra. Les joguines 
empipades.
 Madrid: Editorial Sieteleguas, 2008. 
ISBN 9788496965201.

Les joguines del Pau i la Maria estan 
enfadades perquè les tracten mala-
ment. No tornaran a jugar amb ells 
fins que això no canviï, i utilitzant la 
seva màgia els fan comprendre que 
totes les coses s’han de tractar bé. 
Amb aquest conte, es pretén fomen-
tar, per un costat, el gust per la lec-
tura i, per l’altre, treballar les àrees 
transversals d’educació.

THOMAS, Pat. No te metes con-
migo: hablemos del acoso es-
colar. 
Barcelona: Editorial Juventud, 2008. 
ISBN 9788426136459.

El conte parla de la delicada qüestió 
de l’abús escolar en termes sen-
zills i tranquil•litzadors. Les pors, 
les preocupacions i els interrogants 
que planteja aquest tema es posen a 
l’abast dels més petits de manera ac-
cessible. Inclou una guia per utilitzar 
aquest llibre, bibliografia i recursos 
per a infants i adults.

TRIGO, Ramon; MARTIN, Daniel. El mon-
struo. 
Salamanca: Lóguez Edicions, 2008. ISBN 
9788496646230

La Rosario i el seu germà viuen amb un mon-
stre. És fort i alt, escup espuma per la boxa i, 
en moltes ocasions, els seus ulls es tenyeix-
en de vermell. Aquest conte ens apropa a les 
emocions de dos germans que viuen situa-
cions de violència a la seva llar. Les vivències 
són descrites des del punt de vista dels infants 
que afronten els fets des d’una mirada tímida 
i innocent.
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CLASSISME SOCIAL
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La classe d’una persona no la determina els seus diners, sinó 
la riquesa interior que guarda un mateix. Un cor ple, pesa més 
que una butxaca plena, ja que no és més ric qui més té sinó qui 
menys necessita.

Un conjunt de contes que ens mostren les desigualtats socials i 
les diferències que aquestes comporten. Realitats molt diverses 
que poden viure infants que comparteixen una mateixa aula.



DUBOIS, Akim. Akim corre. 
Salamanca: Lóguez Edicions, 2015. 
ISBN 9788494273339

Un conte que intenta fer compren-
sible als infants les traumàtiques 
vivències de la guerra i de la fugida 
d’aquesta, que actualment és una 
realitat de moltes persones. L’Akim 
es veu immers en la guerra i en un 
paisatge de desolació fins que algú 
se l’emporta de la mà i és arrastrat 
pels que fugen.

HOFFMAN, Mary. Els colors de 
casa.
Barcelona: Editorial: Intermon Ox-
fam, 2003. ISBN 9788484522249

En Hassan tot ho veu gris i marró 
des que viu en un altre país on fa 
fred i plou, i on tothom parla una llen-
gua que no entén. A l’escola pinta un 
quadre amb brillants colors del seu 
país, Somàlia, però també hi fa les 
cruels pinzellades vermelles i negres 
de la guerra, de la qual fuig amb tota 
la família. Després de viure en un 
camp de refugiats, arriben a Europa 
on, al cap d’un temps, en Hassan co-
mença a sentir-se agust al descobrir 
els colors del nou país que l’acull.

LIPP, Frederick; GAILLARD, Jason. 
Les vambes de la Sofia. 
Barcelona: Editorial Intermon Oxfam, 
2007. ISBN 9788484524977

La Sofia i la seva mare són pobres: 
tenen una petita casa i uns quants 
animals. El pare de la Sofia va morir 
perquè no hi havia cap metge ni cap 
hospital a prop del poble. Però la So-
fia té un desig secret que canviarà la 
seva vida per sempre. Quan l’home 
dels números visita el poble, el desig 
de la Sofia potser es podrà fer reali-
tat.

MOLIST, Pep. Dos fils. 
Barcelona: La Galera i Cercle de Lectors, 2007. ISBN 978-84-246-2643-3.

Per damunt de dos fils, cada dia en Moussa condueix un tren. Amb un cordill 
a la mà, arrossega una capsa de llauna que fa de locomotora, amb el maqui-
nista i un acompanyant, i dues capses de cartró plenes a vessar de passat-
gers. Al matí va al baobab, on l’avi li explica històries sorprenents; al vespre, 
en segueix un altre que el torna a casa. Ha de caminar molt i per llocs molt 
diferents els quals poden ser molt perillosos.
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ALCÁNTARA, Ricardo. Contes 
d’arreu del món. 
Barcelona: Editorial Timun Mas, 
2003. ISBN 9788448017576

Un recull de contes plens 
d’aventures que viuen els protago-
nistes d’aquests contes, infants de 
diferents races i condicions socials: 
un gitano, un esquimal, un pigmeu, 
etc. Gràcies a aquestes experièn-
cies, aprenen a estimar el seu en-
torn, a confiar en sí mateixos i a 
ajudar als altres. Els infants que 
llegeixen aquestes històries desco-
breixen les situacions que viuen al-
guns nens i nenes amb condicions 
més precàries, amb altres cultures, 
però s’adonen de que, a la vegada, 
els valors són universals i positius 
per a tots i totes.



NUÑEZ, Marisa; THOMASSEN, 
Helle. Pollet plomat. 
Barcelona: Edicions Kalandra-
ka Catalunya, 2001. ISBN 
9788495730015.

Una vegada, un pollet plomat (sense 
plomes i cap duro a la butxaca) cam-
inava per la muntanya buscant for-
tuna i menjar. Un dia, gratant al ter-
ra, va trobar un sac ple de monedes 
d’or i va decidir portar-lo al rei. Per 
això haurà de superar un seguit de 
proves que el duran al palau. El rei, 
però, té unes altres intencions.

OBIOLS, Anna. Café dolç, cafè 
amarg. 
Barcelona: Proteus Editorial, 2010. 
ISBN 9788493772031.

Hi ha infants que viuen una realitat 
però somien amb una altra. L’autora 
ha creat un text sensible que és la 
dolça melodia dels pensaments 
d’un nen que viu al carrer. Les 
il•lustracions que l’acompanyen són 
d’en Subi, dels seus pinzells i de la 
barreja de pintures amb cafè. La 
lectura d’aquest conte ens fa apre-
ciar aquelles coses petites però 
fonamentals a les quals no sempre 
donem importància.

SABATÉ, Teresa; COLÀ, Carme. 
Em dic Asetu. 
Barcelona: Editorial Miguel A. Salva-
tella. ISBN 9788484121756.

L’Asetu és una nena de Gàmbia que 
comença aquest any a la seva nova 
escola. Els companys de classe no 
parlen el seu idioma però ben aviat 
seran els seus amics. Tots junts 
descobriran que les diferències cul-
turals, els diferents costums dels 
seus països d’origen o les realitats 
socio-econòmiques particulars de 
cadascú no són un impediment per 
portar-se bé, i això augmentarà el 
seu coneixement i els enriquirà com 
a persones.

SABATÉ, Teresa. L’oreneta viat-
gera. 
Barcelona: Editorial S.A. Miguel 
A. Salvatella, 2002. ISBN 
9788484121831

És un reculls de contes que il•lustren 
de manera clara els drets fonamen-
tals de tots els infants únicament 
pel fet de ser-ho, i ells mateixos 
han de ser coneixedors d’aquests. 
És necessari que els infants cone-
guin i respectin les diferents ètnies 
i cultures i siguin conscients de les 
situacions d’injustícia que es donen 
sovint al món. Tot això amb la finali-
tat de que comprenguin que poden 
col•laborar per aconseguir una soci-
etat més justa.

SANNA, Francesca. El viaje. 
Madrid: Editorial Impedimenta, 2016. ISBN 9788416542390.

Conte explicat en primera persona sobre un viatge que una família ha de 
realitzar per escapar dels horrors de la guerra i poder formar de nou una 
llar, evitant la quantitat de perills en els que es troben a cada pas del camí. 
Els ulls d’un infant ens guien a través de l’obscuritat en busca dels colors 
d’un futur millor.
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SERRES, Alain; FRONTY, Aurelia. 
Tinc dret a ser nen. 
Barcelona: Editorial Blume, 2010. 
ISBN 9788498014822.

Tot els infants del món tenen drets 
i també el de conèixer-los, expli-
car-los, compartir-los, etc. Coneix, 
aprèn i comprèn els drets dels in-
fants a través de la veu de nens i 
nenes de tot el món i de tot tipus de 
condició.

TORTAJADA, Anna. Sahar, de-
spierta!. 
Avilés: Editorial Plataforma Xuvenil 
d’Ayuda Muyeres Afganes, 2002. 
ISBN 97884607660566.

Sahar, una nena afganesa, va ha-
ver de fugir amb la seva mare del 
seu país ja que els que governaven 
els imposaven una dictadura asfixi-
ant i cruel. Va viure en la tristesa 
d’un camp de refugiats. Després de 
la caiguda del règim talibà, la nena 
i el que queda de la seva família 
tornen a Kabul.

TWAIN, Mark. El principe y el 
mendigo. 
Madrid: Editorial Anaya, 1999. ISBN 
9788420735979.

El conte tracta d’un noi pobre i un 
príncep que es fan amics. Com que 
el príncep s’avorria molt, van pro-
posar-se fer un canvi de llar per un 
temps ja que s’assemblaven molt. 
Mentre el nen pobre gaudia dels priv-
ilegis, el veritable príncep aprenia de 
la humilitat entre la gent pobra.
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