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I quan ens estimem, ens fem petons! Així de senzill 

Iniciem el 2021 amb una novetat molt especial, Prohibit fer-se petons?, escrit per Anne 

Hassel i il·lustrat per Eva Künzel. És un llibre que ens parla de la diversitat sexual i 

afectiva, un tema que, tot i que a casa nostra hi ha un marc polític i jurídic molt clar 

respecte a la igualtat de totes les persones, encara dista molt de ser tractat amb 

normalitat a les nostres pràctiques socials. 

Prohibit fer-se petons? ens presenta a les típiques parelles d'animals expressant afecte. 

El senyor Tigre fa un petó a la senyora Tigressa, la senyora Koala fa un petó al senyor 

Koala i el senyor Pingüí fa un petó a la senyora Pingüí. Tot es com sempre fins que 

algunes parelles d'animals trenquen aquest ordre aparentment normal. Pot fer petons 

el senyor teixó a la senyora Llebre, o el senyor Tortuga al senyor Tortuga i la senyora Oca 

a la senyora Oca? No tots ho veuen amb bons ulls. Però per què uns poden fer-se petons 

i altres no? 

Amb un llenguatge senzill i un missatge clar, aquestes noves parelles faran entendre a 

la resta d'animals que el seu amor és tan vàlid i bo com el de totes les parelles. Perquè 

al final el què realment és important és estimar-se. I quan ens estimem, ens fem petons! 

Així de senzill. 
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Aquest és un llibre dirigit a petits a partir de 2 anys, que aposta per deixar de banda la 

norma social i acceptar la diversitat sexual i afectiva. 

Una fantàstica eina per reflexionar sobre aquests temes a casa o a l'escola. Actualment 

ja no és la norma tenir un pare i una mare, hi ha una gran varietat de famílies. I totes 

elles són vàlides. 

Un altre llibre de Takatuka que aborda aquest tema 

 
 

Un llibre que s'ha tornat un clàssic de la nostra editorial i que ja porta tres edicions és 

Vermell. Història d'una cera de colors. Aquest àlbum narra la història d'una cera amb 

una etiqueta on posa color vermell, però en realitat és blava. Tothom la vol ajudar a 
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pintar del color que diu l'etiqueta, però per molt que s'esforça no hi ha manera que pinti 

de color vermell. Aleshores una nova amiga la convida a pintar un oceà de color blau i 

és quan Vermell descobreix el que els lectors ja sabien tota l'estona: que ella és blava! 

Aquest divertit, colorit i commovedor àlbum sobre la valentia que cal tenir per ser fidel 

a un mateix pot ser llegit a molts nivells. Tothom trobarà en ell un motiu de reflexió 

diferent! 

Premis: 

Goodreads Choice Award 2015 

Booklist Best Picture Books 2015 

Selecció White Ravens 2015 

Rainbow List 2016 

Los escogidos 2017 (Revista Lazarillo) 
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