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BIBLIOTECA I GÈNERE 
Anàlisi amb perspectiva de gènere de les biblioteques 

escolars 
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I. Introducció 

L’imaginari simbòlic dels infants es comença a crear ben aviat, a partir de la realitat que els 

envolta, tenint un paper fonamental tot allò que veuen i tot allò que els hi expliquem. I què 

veuen? Què els expliquem? Narracions orals, àlbums il·lustrats i contes, televisió en general, 

sèries infantils, pel·lícules, anuncis de TV, publicitat als carrers (al metro, autobusos, parades 

de bus, cartelleria, grans plafons publicitaris...), xarxes socials (YouTube, però també Facebook, 

Instagram, Twitter...), accés a la informació des de portals d’Internet, cançons... Tota aquesta 

tempesta d’informació contribueix a formar l’imaginari infantil. 

Des de ben petits els expliquem contes, per distreure’ls, per relaxar-se, però sobretot per 

ajudar-los a entendre el món. Les construccions imaginàries els ajuden a entendre el món real, 

l’entorn complex on viuen.  

Nosaltres ens vam preguntar de quina manera els contes i àlbums il·lustrats ajudaven a crear 

l‘imaginari infantil, de quina manera les estructures mentals s’organitzaven a través dels 

continguts d’aquests. De quina manera influeixen i quins continguts aprenen a través de les 

imatges i les narracions. Ens preguntàvem si els contes eren o no una bona eina per a treballar 

a favor de la igualtat i la diversitat. Ens preguntàvem si els contes estaven ajudant a construir 

nous imaginaris per erradicar el sexisme i les violències de gènere en la infància i la societat en 

general.  

Així va néixer la proposta d’analitzar amb perspectiva de gènere les biblioteques escolars. 

Durant el curs 2017-2018 hem analitzat tota la biblioteca de parvulari de l’escola Tàber de 

Barcelona. És una biblioteca molt cuidada, amb més de 40 anys de trajectòria, on hem 

analitzat més de 600 volums des dels anys 70 fins a l’actualitat, cosa que ens ha permès tenir 

una visió prou àmplia dels continguts dirigits a primera infància de més de 4 dècades.  

En aquesta anàlisi ens hem volgut centrar en la biblioteca de parvulari, puix és durant aquesta 

etapa que es formen les estructures mentals d’identitat i relació, d’una manera absolutament 

inconscient. A aquestes edats els infants no tenen capacitat de crítica ni poden agafar 

perspectiva dels continguts que troben, simplement absorbeixen els continguts naturalitzant 

tot allò que hi troben, normalitzant els continguts i estructurant així el seu imaginari simbòlic. 

“Tota lluita per millorar les condicions materials d'un col·lectiu ha d'incorporar una 

lluita específica per redefinir l'imaginari simbòlic que també determina les seves vides. 

El poder simbòlic o cultural és tan important com l'econòmic i el polític ja que legitima 

els anteriors. És el poder de les idees, dels relats, també de les pel·lícules, i les cançons. 

És el poder que modela el que pensem i sentim. El món del pensament, de la creació, i 

de la cultura actua donant sentit a les nostres vides, modela les nostres normes 

morals, ens ensenya a acceptar unes situacions i a condemnar altres. Té el poder de 

definir el que és un home, el que és una dona i què és el que es pot canviar i el que 

no ha de canviar en la seva forma de relacionar-se” 

Nancy Fraser . Doctora en filosofia, escriptora i teòrica estaunidenca  
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Un exemple d’un conte qualsevol: 

 

Aquest títol és un exemple qualsevol del que passa en moltes publicacions infantils. Està editat 

el 2014 per un editorial especialitzat en literatura infantil i juvenil i publicacions escolars. 

Aquest volum forma part d’una col·lecció que actualment està en totes les grans llibreries de 

Barcelona. Aquest títol és un exemple de forta estereotipació de rols (Mila: princesa, ballarina, 

bruixa, infermera,... Pep: bomber, futbolista, guerrer, xef de cuina...), símbols (Pep: espases, 

pilotes... Mila: corones, cors, llacets, estrelles...) i colors (rosa per la Mila i blau pel Pep), que 

s’ofereix als infants de 0 a 3 anys, amb la càrrega sexista que això implica.  

Després de contactar via correu electrònic amb l’editorial fent la valoració amb perspectiva de 

gènere de l’àlbum i demanant que es retirés del mercat, la resposta va ser que no compartien 

la valoració. 

II. Metodologia: 

 
El curs escolar 2017-18 es va analitzar la biblioteca de parvulari de l’escola Tàber. La biblioteca 
de parvulari consta de més de 600 títols, adaptats a infants de P3, P4 i P5. Aquí trobem contes 
il·lustrats, àlbums il·lustrats, llibres d’imatges tipus diccionaris d’imatges, llibres de contrasts, 
llibres-joc interactius, etc. 
 
Aquest anàlisi s’ha fet per triplicat i amb la participació d’una bibliotecària. És una anàlisi amb 
perspectiva de gènere i interseccionalitat tant quantitatiu com qualitatiu, i entre els 
paràmetres analitzats, destaquem: 
 

– Es comptabilitzen el nombre de personatges principals, secundaris i extres, siguin 
personatges humans, animals humanitzats o animals sense humanitzar. 
– S’analitza si els personatges parlen o no. 
– S’analitza si apareix violència, representacions d’autoritat (dins del context dels contes, 
podria ser un rei o una reina, un alcalde o alcaldessa, un director o directora d’una escola o 
biblioteca, etc.), demostracions d’afecte (petons i abraçades) i les tasques de cures (estar a 
càrrec d’un nadó o infant, persones malaltes o gent gran, així com netejar, cuinar…). 
– S’analitza si al títol apareix el nom d’un personatge. 
– S’analitzen els oficis que apareixen. 
– I es tenen en compte altres consideracions, com la presència de diversitat en el sentit 
més ampli de la paraula (presència de col•lectius LGTBI, personatges racialitzats, diversitat 
funcional, etc.), cultura de la pau, etc. 
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III. Resultats de l’anàlisi: 

A. Percentatge de contes que fomenten la igualtat de gènere 
 

 

A la pregunta “Fomenten la igualtat de gènere?”, els resultats obtinguts ens mostren: 

- Més del 30% dels contes analitzats no fomenten la igualtat de gènere i han estat etiquetats 

com a “tòxics” per tenir contingut expressament sexista i/o estar fortament estereotipats.  

- Només un 11% dels contes fomentaven la igualtat de gènere, explícitament o implícitament.  

- El gran gruix de contes, un 59%, no poden afirmar ni negar la pregunta. Però cal remarcar que 

en aquest percentatge tan important de contes, tots ells van en la mateixa direcció, amb una 

majoria molt àmplia de personatges principals, secundaris i extres masculins, i mostrant els 

personatges femenins en rols tradicionals de cures, maternitat i criança, i amor. Per tant, 

creiem que s’ha d’equilibrar la balança amb contes que mostrin altres realitats per tal de 

mostrar la societat diversa en tota la seva complexitat. És el % elevat, el conjunt, el que fa tòxic 

i preocupant el resultat d’aquest percentatge. Aquí, per exemple, recolliríem contes on només 

hi ha dos personatges, mare i nadó (generalment masculí) i la mare desenvolupant les tasques 

de cures. O simplement es tracta de contes on apareix un personatge masculí i cap femení.  
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B. Percentatge de contes amb personatges femenins, masculins i GN principal, 

secundari i extres  

 

 

La diferència de tant per cent de contes amb com a mínim un personatge principal masculí o 

femení és més de la meitat, siguin humans o animals. Aquest patró es repeteix si mirem 

només les dades de personatges humans o animals humanitzats. 

Si tenim en compte que l’universal és masculí i que dins la nostra societat tendim a 

masculinitzar els personatges que no tenen gènere definit (animals de gènere neutre), ens 

adonem que masculinitzem quasi el 14% dels personatges de gènere neutre que apareixen a 

l’hora d’explicar o entendre el personatge, sobretot aquells que tenen nom comú masculí (un 

10,2% enfront del 3,3% de nom comú femení). Per tant, podem considerar que hem de sumar 

al 60% de personatges masculins un 10,2% (com a mínim els animals de gènere neutre amb 

nom comú masculí), arribant a més del 70% de contes amb personatges principals masculins. 

La suma dels percentatges total no és 100% perquè en molts contes no hi ha només un 

personatge principal, sinó que pot haver-hi personatge femení i masculí compartint el 

protagonisme.  
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Si analitzem els personatges secundaris, veiem que s’escurcen les diferències entre 

personatges masculins i femenins, tot i que continuem trobant més personatges secundaris 

masculins que femenins. Però si analitzem en quins rols apareixen aquests personatges 

femenins secundaris i extres, ens adonem que apareixen precisament en rols tradicionals. Això 

reforça la idea que les cures i tasques tradicionalment de les dones no tenen valor social ni 

protagonisme, ja que apareixen lligades als personatges femenins secundaris i, tal com veurem 

a continuació, també als extres. Tenir més presència de personatges femenins no és condició 

per tal que  el conte sigui millor en perspectiva de gènere, sempre hem de tenir en compte en 

quins rols i tasques associades apareixen i quines relacions s’estableixen. En general els 

personatges masculins apareixen en moltes més tasques i rols diferents, en ells hi ha molta 

més varietat de representació que en els femenins i amb molta diferència. 
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Es manté la diferència de més personatges masculins que femenins, i passa exactament com 

en el cas de secundaris: els personatges extres femenins pràcticament sempre apareixen 

representats en cures, maternitat i criança, i amor, mentre els masculins tenen moltíssimes 

més tasques i activitats associades.  

 

C. Protagonistes exclusius, que no comparteixen protagonisme amb l’altre 

gènere 
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Amb aquest gràfic veiem que no només hi ha molts més personatges principals masculins, sinó 

que els personatges femenins comparteixen el protagonisme molt més que els personatges 

masculins.  

D. Nombre total de personatges 

 

 

A aquestes gràfiques, en el total de personatges  femenins i masculins inclouen tant els 

personatges humans com els animals humanitzats.  

 

On hi ha més diferència de personatges masculins i femenins és en els personatges principals. I 

tant en principals, com en secundaris com en extres es compleix el mateix patró: molta més 

presència de personatges masculins que femenins. 
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E. Anàlisi dels rols de cures, violència, autoritat i demostracions d’afecte 

 

  

Entenem per cura totes aquelles activitats considerades tradicionalment femenines (estar amb 

un nadó o infant, cuinar, servir, netejar...). Cal tenir en compte que no s’han comptabilitzat les 

tasques d’anar a comprar –al supermercat, mercat, roba, etc. Si aquestes tasques estiguessin 

comptabilitzades, encara hi hauria més diferència.  

Entenem per representació d’autoritat totes aquelles figures amb representacions d’autoritat 

màxima dins del context del conte (rei o reina, alcalde o alcaldessa, director o directora d’una 

biblioteca o escola, un o una policia, etc.) 

Per analitzar aquestes dades hem de tenir presents les dades anteriors, puix que són valors 

absoluts. És a dir, el nombre total de vegades que es representa una cura. Si som conscients 

que hi ha una majoria de personatges masculins, la descompensació és molt més gran entre la 

mostra de cures i representacions d’autoritat en personatges masculins i femenins, fent així 

encara més alarmants les diferències. 
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Entenem per representacions de violència totes aquelles representacions explícites 

(escridassar a algú, pegar, soldats lluitant en una guerra ...) o implícites (per exemple portar 

una pistola a la nostra societat, on no tenim costum de portar armes; portar una pistola o una 

arma és, de per si, un acte violent). 

Pel que fa a les emocions, hem analitzat la quantitat de vegades que sortien demostracions 

d’afecte explícit (fer una abraçada o un petó a algú). Han sortit uns valors molt semblants, 37 

demostracions d’afecte femenines enfront de 36 masculines. A primera vista semblaria que en 

aquest sentit hi ha més igualtat de representació, però no hem de perdre de vista que hi ha un 

32% més de representació de personatges masculins que femenins i, per tant, si trobem el 

mateix nombre de representació de demostracions d’afecte en personatges femenins i 

masculins, vol dir que hi ha un % de representació de demostracions d’afecte molt més alt 

entre els personatges femenins que no pas entre els masculins. Per tant, trobar el mateix 

nombre de representacions en tots dos casos no és una bona dada. 

Una altra acció interessant a analitzar és visualitzar si apareixen infants fent trapelleries, qui 

les fa i cap a qui les dirigeix. Podem afirmar que la gran majoria de vegades que un infant fa 

una trapelleria és un personatge masculí i, si aquesta va dirigida cap a algú, normalment és un 

personatge femení sigui infant o adult. 

També hem visualitzat i marcat totes aquelles vegades que apareixia un personatge llegint (el 

diari, revistes, llibres) i cal remarcar que pràcticament sempre que es llegia un diari ho feia un 
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personatge masculí, mentre que veiem representats ben pocs personatges femenins llegint 

diari; i curiosament si apareixen personatges femenins llegint, sovint no llegeixen diaris sinó 

revistes. En general, hi ha poca representació de personatges llegint llibres.  

F. Anàlisi dels títols 

 

 

 Veiem com hi ha el triple de contes amb un nom masculí al títol que amb un 

femení. Si analitzem els títols on apareixen animals de gènere neutre, la diferència encara es fa 

més gran, doncs normalment hi ha molts més contes protagonitzats per animals de gènere 
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neutre amb nom comú masculí que femení. Recordem la tendència generalitzada a la nostra 

societat de masculinitzar tots aquests personatges, puix que l’universal és el masculí. Així 

doncs, la presència de contes amb personatges masculins al títol és molt més gran que la de 

personatges femenins. 

G. Comparativa de nombre de personatges femenins i masculins 

 

Contes amb 
més 
personatges 
(comptant 
ppal i sec) masculins > 

femenins 
Femenins > 
masculins 

igual nombre 
de 
personatges 
ppal i sec 
masculins = 
femenins 

Nº total 278 110 208* 

% 46,6 18,5 34,9 

* d'aquests 208, pot ser que no hi hagi 

cap personatge ppal ni sec masc ni fem 

Contes amb 
més 

personatges 
(comptant 
tots, inclòs 

extres) 
masculins > 
femenins 

Femenins > 
masculins 

masculins = 
femenins 

Nº total 315 146 135* 

%  52,9 24,5 22,7 

       * d'aquests 135, pot ser que no hi hagi cap 

personatge masc ni fem, contes sense personatges amb gènere definit o sense personatges 

 

En més de la meitat dels contes analitzats hi ha més presència de personatges masculins que de 

femenins. Els contes amb majoria de personatges femenins són una minoria. Veiem com la 

invisibilització dels personatges femenins és a tots nivells.  

 

H. Els clàssics a la biblioteca 

CLÀSSICS % Unitats 

% de clàssics respecte el total: 8,4 50 

 

El 60% del total de clàssics han estat considerats molt negatius en perspectiva de gènere. Recordem 

que aquesta biblioteca va dirigida a infants de 3 a 5 anys, on la capacitat crítica, de perspectiva històrica 

i contextualització és nul·la, mentre la relació entre l’imaginari simbòlic i les identitats de gènere són 
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molt estretes. Cal destacar els missatges extremadament oposats que s’envien a nenes i nens a través 

dels contes tradicionals. 

I. Diàlegs dels personatges  

Del total de contes on hi ha diàlegs (per tant queden exclosos tots aquells títols on no hi ha 

diàleg, com per exemple diccionaris d’imatges, etc.), només hi ha un 4,5% on no parla cap 

personatge masculí enfront d’un 16,2% de títols on no parla cap personatge femení. Per tant, 

podem afirmar que els personatges femenins apareixen molt menys i que, quan apareixen, 

parlen molt menys que els masculins.  

Però també cal analitzar sobre què parlen aquests personatges femenins que apareixen:  

Si tenim en compte els contes on apareixen personatges femenins que parlen, trobem que en 

més del 33% dels casos com a mínim parlen 1 vegada sobre alguna tasca relacionada amb les 

cures i en un 35% dels casos com a mínim parlen 1 vegada sobre un personatge masculí.  

J. Anàlisis d’autories 

Si analitzem l’autoria amb perspectiva de gènere, trobem un 53% d’autores dones enfront 

d’un 34% d’autors homes. Hi ha molts títols que són contes populars o de diversos autorxs 

sense especificar els noms.  

I tenim pràcticament els mateixos percentatges pel que fa a il·lustradores (53%) i il·lustradors 

(33%). 

També es repeteixen patrons si analitzem quants contes són bons en perspectiva de gènere 

partint d’autors/autores o il·lustradors/il·lustradores homes o dones: 

Així, de tots els títols signats per dones o il·lustrats per dones el 13% són bons en perspectiva 

de gènere, mentre que de tots els títols signats per homes només el 8%. I pel que fa als títols 

il·lustrats per homes només el 7% són bons en perspectiva de gènere. Recordem que la 

mitjana de contes bons en perspectiva de gènere és 11%. 

K. Els contes amb personatges animals humanitzats i sense humanitzar a la 

primera infància 

Aquí volem reflexionar sobre els missatges que enviem amb perspectiva de gènere a través 

dels personatges animals que apareixen als contes. 

D’una banda, tenim personatges animals humanitzats i amb marques de gènere (nom, com va 

vestit l’animal o altres marques de gènere com arracades, un llaç, pestanyes llargues i 

corbades, ús dels colors, etc.). Aquests personatges funcionen exactament igual que els 

personatges humans. Depenent del gènere que se’ls assigna, adopten els mateixos rols i estan 

representats en els mateixos espais i activitats que els personatges humans del mateix gènere.  

Pràcticament sempre el gènere assignat coincideix amb el gènere del nom comú de l’animal. 

D’aquesta manera un gos, un gat, un conill, un cocodril, etc. pràcticament sempre adopten el 

gènere masculí, i animals com la tortuga, la balena, la guineu, la serp, etc. pràcticament 
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sempre adopten el gènere femení. Com hem vist, hi ha més del doble de personatges 

principals animals masculins (19,6%) que femenins (9,7%), i curiosament la majoria de 

personatges animals amb nom comú d’animal femení poden tenir una connotació negativa 

que normalment no es troba en els personatges animals de nom comú masculí. Per exemple: 

la tortuga – lenta-, la vaca, balena o la foca – grasses (tot i que entenem que estar grassa no té 

per què tenir una connotació negativa, sabem que en la societat de la imatge en què vivim sí 

que en té)-, la guineu – és molt viva i sempre ens vol ensarronar-, la garsa –sempre vol robar o 

treure profit a costa d’altri-, la serp – dins l’imaginari col·lectiu a ningú se li escapa el paper tan 

negatiu que sempre se li ha assignat-.  

D’altra banda pel que fa als contes amb personatges animals de gènere neutre, tot i no tenir 

un gènere definit en el personatge, és molt interessant analitzar com els percebem la majoria 

de les persones.  

Veiem un exemple: la següent imatge la usem en xerrades i reunions dient que volem fer un 

conte amb aquest personatge i que si em poden dir quin nom i edat li posarien:  

 

 

 

 

 

 

                                                            

                           (*) 

 

 

Evidentment, l’edat és per despistar. El que interessa és veure com la gent li assigna o no un 

gènere en la tria del nom pel personatge. Sempre és una elecció espontània i ràpida, no 

donant temps a pensar massa, per veure com actua el nostre inconscient: majoritàriament, 

podem dir que més del 80% dels casos, tot i que també majoritàriament són dones les que 

responen a la pregunta, el nom que responen és masculí. Donat que a la nostra societat 

patriarcal l’universal és el masculí, si no tenim cap marca de gènere, la gran majoria de 

persones, i sobretot aquelles que mai s’han aturat a pensar sobre això, quan se’ls presenta un 

personatge animal de gènere neutre, majoritàriament l’assimilen al masculí. Com a 

conseqüència, tendim a masculinitzar tots aquells personatges on no tenim el gènere definit 

ampliant així, encara més, les diferències entre el nombre de personatges masculins i femenins, 

i invisibilitzant una vegada més als personatges femenins.  
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D’altra banda sovint es presenten en els contes imatges de la natura, per mostrar a la infància 

aspectes concrets de com funciona el món. Suposadament d’una manera neutra en 

perspectiva de gènere, volen mostrar com es comporten els animals que viuen lliurement a la 

natura. Però hem de posar en sospita aquesta intencionalitat neutra.  

Prenem per exemple una col·lecció de 4 volums que parla sobre les estacions de l’any al bosc.  

Apareixen animals de la natura, però amb una marca de gènere, com és el nom. Sempre, en els 

4 contes, apareix un personatge esquirol que se’ns presenta com en Nin, i dos personatges 

més amb nom masculí (en Punxa i en Bru) que se’ns mostren en diferents rols o activitats 

(explorant, buscant menjar, etc.). Mentre que quan apareixen els personatges femenins, dues 

vegades no tenen nom propi i totes elles estan presentades en relació al personatge masculí 

(la companya de, etc.). Dels 4 personatges femenins, mentre una d’elles està embarassada, 

dues són presentades en relació a l’amor (parla d’enamorament i de buscar companyia per 

part dels personatges masculins, i elles apareixen en les imatges sense ser esmenades 

pròpiament). La tercera, presentada com la companya de, és l’única que fa una activitat no 

relacionada amb la maternitat o l’amor, en concret buscar menjar.  

Aquesta col·lecció va ser editada l’any 2017 per un gran editorial. És una col·lecció dirigida a 

primera infància.  

Aquest no és un cas aïllat. És absolutament necessari prendre consciència de com tractem els 

personatges, en quins rols i activitats els presentem i com es relacionen, si parlen o no, per 

poder detectar el tracte diferenciat entre personatges masculins i femenins. No només 

necessitem equiparar el nombre de personatges principals, secundaris i extres masculins i 

femenins, sinó que hem de ser molt conscients de quins models presentem a la primera 

infància, quan tot allò que veuen es naturalitza i absorbeix sense capacitat de crítica ni de 

veure amb perspectiva històrica, biològica, etc. 

(*) Imatge extreta del conte Mia Maus, Carlon Verleg, Susaeta 1991. 

 

L. Els contraris a la primera infància 

Sovint regalem contes als infants sobre els contraris, amb el supòsit que la canalla aprèn més 

ràpid els conceptes per contrast, simplificant els conceptes i les relacions. Creiem que aquesta 

mena de contes ajuda a estructurar la ment dels infants en binomis oposats, tal com després 

se’ns presenten les identitats de gènere i de sexe. Sovint els presentem en la infància com a 

contraris, però mai se’ls hi parla sobre els termes mitjos. El món no és blanc o negre, sinó que 

hi ha infinitat de colors al mig, ni tothom és alt o baix. Però així ensenyem a estructurar el 

pensament des de la primera infància, com bé demostren totes aquestes edicions abundants 

de contes sobre contraris que trobem a les biblioteques i a les llibreries. Remarquem que la 

masculinitat es defineix per una absència total de feminitat, feminitat i masculinitat es 

defineixen per ser contraris i oposats. Tot i que els infants i les persones, totes, tinguem 

matisos d’ambdós gèneres indistintament, que se’ns van polint durant la infància a través de 

les normatives del gènere. I el mateix passa amb l’heteronormativitat. 
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Fins i tot, de vegades, se’ns presenten els nens i les nenes com a contraris explícitament (ja 

hem vist que indirectament gairebé sempre). Però el més extraordinari és trobar exemples de 

presentar obertament i amb tota la intenció de fer veure als infants que nenes i nens són 

contraris en gustos, pensament, actituds, formes de relació, etc. no donant opció a 

desenvolupar les identitats com persones amb diferents capacitats, gustos, criteris, etc. no 

depenent del sexe o gènere que tinguem assignat. És a dir, negant la llibertat i el dret a créixer 

sense estereotips i perjudicis, i negant així també el dret a ser educats en igualtat i equitat. 

M. Oficis i activitats amb perspectiva de gènere als contes infantils 

Els personatges masculins fan de tot, els trobem en infinitat de rols o activitats diferents i oficis 

de tots colors, mentre els personatges femenins bàsicament i molt àmpliament desenvolupen 

tasques de cura o maternitat i se les relaciona amb l’amor o la sexualitat. I això passa amb els 

personatges humans i també en el món animal, deixant ben clar que no és una qüestió de raça  

sinó que per sobre de tot és una condició de sexe.  

Si els personatges femenins apareixen representats en oficis, és en nombre enormement 

inferior i sovint en oficis altament feminitzats (mestres, infermeres, etc.). Pràcticament totes 

les mestres que hem vist en els contes eren personatges femenins. I si eren mestres de 

parvulari, encara més. La reflexió que fem és: si volem que les nenes es projectin en altres 

models, no els hi hauríem de mostrar que poden ser representades en aquests? Recordem que 

parlem de primera infància, no d’edats on ja poden agafar distància del que veuen. Tots 

aquells models que se’ls presenten són alhora descriptius i prescriptius.  

N. Les masculinitats als contes infantils 

Si al patriarcat la masculinitat es defineix per la força, la violència, la imposició, la 

competitivitat... sovint aquests són els valors transmesos o realçats als contes, sempre amb 

personatges masculins que encarnen aquests valors.  

Un exemple: Un títol editat al 2012 també per un editorial de gran renom i especialitzat el 

literatura infantil, juvenil i llibres de text. Aquest conte parla sobre un dinosaure; podríem 

esperar que ens parlés sobre la prehistòria o des d’una perspectiva científica, però veiem què 

ens explica. A cada pàgina ens parla d’un tret del dinosaure i ens diu: que fa por i que tothom 

té por d’ell (ho remarca en 3 pàgines diferents), que té molta força, que és molt gros i menja 

molt, que ningú li pot portar la contrària i sempre guanya, que és molt valent, que és el més 

ràpid, que és “el malo de la historia” ... és a dir, tots aquells valors que ens parlen de la 

masculinitat hegemònica.  

Els dinosaures també criaven, també tenien cura dels ous i les cries, i el conte ens podria haver 

parlat sobre algun tret relacionat amb això, però en cap moment se’ns parla sobre valors de 

cura. Prevenir sobre les violències de gènere també és descobrir com la masculinitat en la 

infància es va formant al voltant d’aquests valors, i com se’ls va presentant com a valors 

lloables i a tenir en compte, doncs ens donen un prestigi i poder.  
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O. La diversitat als contes infantils 

Una de les màximes de l’educació és educar en el respecte a la diversitat. És la base per 

erradicar les violències de gènere i les violències sobre col·lectius LGTBI, el racisme i qualsevol 

altra violència que es pugui exercir en nom de la diferència.  

En l’anàlisi en perspectiva de diversitat podem afirmar que la diversitat és absolutament 

inexistent: 

LGTBI, diversitat afectiva-sexual i d’identitat de gènere i/o sexe:  

- Nombre de vegades on apareixen representats models familiars LGTBI: Cap. 

- Altres models familiars, monoparentalitat: 1 entre més de 600 volums, i no és explícit 

sinó obert a moltes interpretacions.  

- Nombre de vegades on apareixen representats personatges LGTBI: 1 parella gai, és a 

dir 2 personatges entre els més de 7.860 personatges masculins que hem 

comptabilitzat (una imatge en un conte d’una col·lecció molt coneguda on apareix una 

parella d’homes passejant per les Rambles, comptabilitzats com a personatges extres, i 

que no es veuen explícitament, sinó que es pot interpretar de moltes maneres). 

- Demostracions afectives no normatives: no hi ha ni una sola representació fora de 

l’heteronormativitat.  

 

Diversitat d’ètnies i personatges racialitzats: 

- Nombre de vegades on apareixen personatges racialitzats: hi ha una nena a la mateixa 

col·lecció molt coneguda que la anterior. A una altra col·lecció, que es va dissenyar per 

parlar sobre els drets dels infants apareixen personatges racialitzats. És una col·lecció 

que ens presenta altres realitats del món, però no ens presenta personatges 

racialitzats als nostres entorns. Pràcticament no hi ha cabuda per personatges 

racialitzats als contes de primera infància.  

- Nombre de vegades on es veuen representades en convivència diferents ètnies, 

religions... : passa exactament com en el guió anterior, si no és un títol que 

específicament vulgui tractar la diversitat, no es veu normalitzat aquest tipus de 

contingut entre els contes de la biblioteca. 

Diversitat funcional: 

- Nombre de vegades on apareixen personatges amb diversitat funcional: cap. 

Creiem que és fonamental oferir imatges de diversitat des de la primera infància per a poder 

educar en igualtat i sense discriminacions. No incloure representacions per la diversitat també 

és una forma de violència exercida contra tots aquests col·lectius i contra totes les persones en 

general, perquè reproduir el gènere normatiu és, per si mateix, opressor.  

No oferir altres representacions impossibilita créixer en llibertat i igualtat de drets. Limita els 

imaginaris al normatiu.  
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IV. Agraïments: 

Aquest projecte ha estat impulsat i desenvolupat per l’Ana Tutzó Puig des de L’Associació Espai 

i Lleure-L’hora Lliure. 

Volem donar les gràcies a tota la comunitat educativa de l’Escola Tàber per oferir-nos la 

possibilitat de desenvolupar aquest projecte. 

També, molt especialment a la comissió de gènere i totes les dones, mares de Tàber, que han 

col·laborat en la segona i tercera passada de l’anàlisi.  

I a totes les persones que amb el seu suport en el darrer any i mig ens han animat a seguir amb 

la tasca. 

Moltes gràcies! 

 


