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Nee Barros Fernández. IDENTIDADE
Zé vive unha historia chea de valentía, loitando a contracorrente por
construír a súa propia identidade. Coa complicidade dos seus percorrerá un
camiño en que moitas vendas negras, que tapan os ollos e a alma, caerán
ao chan. Rompendo os moldes, Zé será quen de amosarlle a todas as
persoas que dá igual como te vexan os demais. O máis importante é como
nos sentimos nós, ser quen queiramos ser e seguir sempre o que dite o noso
corazón.

Teresa Moure. UNHA PRIMAVERA PARA ALDARA
Unha peza teatral que se desenvolve no interior dun mosteiro, na Galicia do
século XV, mentres no exterior estoupa a Revolta Irmandiña contra os
abusos dos nobres feudais. Ao convento chega Don Nuno, un cabaleiro
irmandiño ferido gravemente na batalla. As regras non permiten presencia
masculina no mosteiro, porén Aldara, a abadesa decide poñer por diante a
misericordia e acoller ao forasteiro. Mais unha decisión coma esta serve
como detonante dun enfrontamento de posturas que acaba en traizón.

22 segundos. Eva Mejuto
"Son Álex, un mozo transexual. Abro este vlog para compartir con vós a miña
vida. Quen me coñeza e estea a ver este vídeo entenderá moitas cousas, ou
mesmo non comprenderá -ou non quererá comprender- nada. O distinto
asusta, dá vertixe porque obriga a cuestionarse tantas cousas... E por iso
fago este vídeo, porque non quero ter máis medo, nin vergoña de ser quen
son."
22 segundos. Ese foi o tempo que tardou o arquivo en subir á rede.

MAMÁ, QUERO SER ZIGGY STARDUST. Iria Misa
Aine conta nove anos a primeira vez que viaxa cos seus pais de vacacións.
Visitan unha exposición sobre unha estrela de rock que muda de aspecto
coma os camaleóns. Un arreguizo estraño percorre o seu corpo cando se
fixa na roupa que viste, pois non sabe se é de home ou de muller. Escoita a
canción que fala dun extraterrestre que só quere cantar e bailar e ten unha
revelación: Aine, de maior, que ser igual que Ziggy Stardust, un músico
marciano que pode ser todo o que lle dese a gana. 

Coñeces a Nee
Barros Fernández?  
Escribiu 19 poemas para un
VÍRUS-19, o primeiro poemario da
literatura galega escrito con
linguaxe non binaria. Tamén dirixe
unha canle de Youtube na que,
ademais de facer divulgación de
temas relacionados co xénero e o
mundo trans, fala de literatura
galega. 

Foto: O Salto

Vai directamente á súa
canle de Youtube con este

código QR:



Richardson/Parnell/Cole. CON TANGO SON TRES
Historia real dunha singular parella de pingüíns de barbicha aos que o
coidador do zoo de Central Park, en Nova York, Rob Gramzay, deulles a
oportunidade -depositando un ovo no seu niño- de teren unha cría tras
observar que chocaban infrutuosamente unha pedra. Así naceu Tango, que
foi a primeira pingüín en ter dous pais. O primeiro libro infantil de Justin
Richardson e Peter Parnell foi  todo un éxito, aínda que tamén foi censurado
por sectores conservadores, contrarios aos novos modelos de familia.

POLA MAÑÁ CEDO. Schimel/Braslina/Mejuto
Nesta familia , os almorzos temperáns son toda unha aventura. 

ROSA CARAMELO. Adela Turín/Nella Bosnia
Illada nun xardín, Margarita é a única elefanta do grupo incapaz de
conseguir que a súa pel sexa de cor rosa caramelo. Cando os seus
proxenitores desisten de impoñerlle ese aspecto, por fin descubrirá o
significado da liberdade e abrirá o camiño da igualdade para as súas
compañeiras. 
Un conto que é referente na coeducación e na igualdade e que segue sendo
necesario case 50 anos despois da súa publicación orixinal.

O AÑO QUE É UN PORQUIÑO. Lammers/Praagman 
Ideal para falar con nenos e nenas pequenos sobre xénero e identidade.
Con ilustracións adorables, un conto branco e rosa sobre a propia
identidade.
As ovellas pastan no prado cos seus bonitos xerseis brancos. Os porcos
están na poza e pasan o día envorcállandose na lama. Ata que de súpeto un
año métese na lama. Ás ovellas e aos porcos parécelles moi estraño. ―É
que son un porquiño ―di o año. Pero isto é de tolos! Ou non?

Olga de Dios. MONSTRO ROSA
O protagonista é un monstro rosa que vive nun lugar onde todo é branco e
todo o mundo é igual e ninguén nunca nunca sorrí. Mais o monstro rosa é
diferente. Non ten nin sitio onde durmir porque non hai casas para o seu
tamaño. 
Monstro Rosa é un conto sobre o valor da diferenza. Unha historia para
entender a diversidade como elemento enriquecedor da nosa sociedade, un
berro de liberdade. 
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