Bibliografia complementària
àlbums infantils
Monstre rosa, d'Olga de Dios

un conte sobre ser diferent i no encaixar en un món homogeni i la necessitat de
buscar la pròpia tribu diversa.
Edicions Estrella Polar

Sirenes, de Jessica Love

Premi Ópera Prima Bologna Ragazzi 2018 i Premi Llibreter 2019
Un àlbum sobre l'experimentació i la llibertat de gènere en la infància i la
importància de l'acompanyament familiar.
Editorial Kokinos

Vermell: història d'una cera de colors,
de Michael Hall

Un conte sobre les etiquetes i les expectatives de l'entorn i la importància de
mostrar-nos tal com som.
Editorial Takatuka

Bibliografia complementària
juvenil i adults
TRANSITEM, d’Ian Bermúdez. Il·lustracions de Lucía de Palau

Xavier ha pres una decisió important sobre la seva transició. En paral·lel, la seva feina
com a professor i les experiències de les seves amistats li permetran entrar en
contacte amb la resta del col·lectiu, i alhora obrirà els ulls sobre les dificultats que
encara els queden per superar a les persones trans. El retrobament amb les amistats i
la realitat de l’escola en la qual treballa despertaran les seves ganes de crear un canvi
en la societat. A partir d’aquí, entrarà en contacte amb l’activisme, s’obrirà a una nova
xarxa d’afectes i, amb sorpresa, descobrirà emocions i sentiments que mai no hauria
imaginat. Pol·len Edicions

TRANSito, d’Ian Bermúdez. Il·lustracions de David Cantero

Quan una persona trenca amb les estructures internes amb les que percep la seva
identitat, gènere i sexe, un nou món apareix i la vida s’omple de possibilitats infinites.
La Mercè transita per noves sendes i mentre camina trobarà persones que li
mostraran realitats que mai abans hagués pogut arribar a imaginar. Una novel·la que
convida a reflexionar, riure, dialogar… i que, des del món del còmic, amplia el ventall
multicolor de referents trans. El relat ficciona l’experiència de l’Ian Bermúdez i permet
així incorporar una sèrie de personatges que mostren la fluïdesa amb la qual es pot
viure el gènere i la sexualitat, de la diversitat de cossos que poden existir més enllà del
rígid binomi biodona biohome.
Pol·len edicions i Edicions Bellaterra

A la conquesta del cos equivocat, de Miquel Missé

Un assaig que qüestiona el discurs que defineix l'experiència trans com la d'un
malestar cap a un cos "equivocat" i indaga possibles raons i solucions en la
construcció social del gènere.
Editorial EGALES

Cuidados trans, de Hil Malatino

Hem estructurat les cures a les persones trans de la mateixa manera que ho hauríem
fet amb persones cisgènere? Què significa per les persones trans, cuidar-se?
Edicions Estrella Polar

Bibliografia complementària
juvenil i adults
Diversex, de Júlia Collignon i Ferran Giménez. Il·lustracions de
Núria Frago i Ricardo Plástiko

Una guia per entendre què passa amb el sexe i la gent jove. Què vol dir estimar avui
en dia, i com es pot fer un acompanyament a la descoberta del plaer de manera no
invasiva ni heteronormativa. Editorial Bellaterra

Dibuixant el gènere, de Gerard Coll-Planas. Il·lustracions de
Maria Vidal
Una guia il·lustrada per entendre com construïm el gènere a la nostra societat i la
diferència entre sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
Edicions96

Follem?, de Bel Olid

Un llibre que explora el plaer i el desig en tota la seva diversitat, sense pressuposar
cossos ni orientacions normatives, ideal per superar tabús i idees preconcebudes.
Bridge Books

¿Es fluido el género?, de Sally Hines i Matthew Taylor

Un llibre que explora les connexions entre gènere, psicologia, cultura i sexualitat, i s'hi
mostra l'evolució de les actitud individuals i socials al llarg dels segles. Ed. Blume

Historias de afectos, de Noemí Parra

En aquest llibre la Noemí Parra va demanar a persones trans adolescents que
expliquessin la seva història. Potser perquè aquí hi ha una manera de veure, des de
l'experiència, què pot funcionar i que no quan es fa un acompanyament a una
adolescència trans. Editorial Bellaterra

