
El xiquet que volia una falda escocesa
Adrián Novella
Il·lustracions de Miguel Á. Giner Bou
136 pàg. 
978-84-9026-959-6

El protagonista d’aquesta història només té un desig 
d’aniversari: vol una falda. Però els pares pensen que, 
si li la regalen, els companys es riuran d’ell. El que no 
saben és que el xiquet té molt clar com se sent i està 
decidit a emprendre un viatge fantàstic cap a l’únic 
lloc del món on sap que els homes poden portar fal-
da sense cap impediment: Escòcia.

TEMÀTICA: la identitat de gènere, la perseverança 
i els prejudicis.

GÈNERE: teatre.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la pròpia identitat, 
l’acceptació d’un mateix i el trencament dels 
estereotips de gènere.

CLAUS PER A LA LECTURA
La transsexualitat
La identitat de gènere és un tema d’actualitat i aques-
ta obra ens pot ajudar a entendre la qüestió. El llibre 
està ple de referències a la bandera que representa 
les persones transsexuals i acaba amb els pares del 
protagonista regalant-li’n una.

Els estereotips de gènere
Al protagonista li repeteixen reiteradament que hi ha 
coses de xiquetes i xiquets, però ell decideix trencar 
eixos estereotips i decideix vestir-se com vol. No ce-
deix a les pressions socials ni a les dificultats i final-
ment aconsegueix que la seua família l’accepte tal 
com és. 

La perseverança
La lectura ens ensenya que s’ha de lluitar pel que u 
vol i si una persona està segura del que és, no ha de 
deixar que ningú li diga el contrari ni anul·le la seua 
personalitat. Això es representa amb un viatge (real o 
fictici) que acaba amb el xiquet aconseguint la seua 
falda.
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MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  La transsexualitat infantil. 
Disponible en RTVE 
play. Un programa que 
ens ajuda a entendre el 
fenomen de la transsexualitat en xiquets i 
xiquetes i a trencar estereotips

  Documental Trànsit, 
menors transsexuals 
disponible en TV3 a la carta, 
s’endinsa en la realitat 
d’aquests menors transsexuals a través del 
relat en primera persona de cinc casos.

  El col·lectiu Lambda ofereix xarrades per 
als centres i per a l’alumnat sobre diversitat 
sexual, de gènere i familiar.


