Anna Shirley
Anna la de Teules Verdes, Lucy M. Maud

«Hi ha tant de camp per a la imaginació!»
Em dic Anna Shirley i visc a Teules Verdes des que la Marilla i el Matthew
Cuthbert van decidir quedar-se amb mi en lloc del noi que esperaven
perquè els ajudés amb les feines del camp. I crec que no es penediran de la
seva decisió, perquè, des d’aleshores, Teules Verdes ha cobrat una nova vida
gràcies a la meva imaginació inesgotable: el cirerer de la meva finestra ara és
La Reina de les Neus; o la bassa del Barry, El Llac de les Aigües Resplendents.
Sé que m’he de comportar sempre educadament, dominar el meu caràcter
terrible i frenar la meva llengua, però m’és tremendament difícil quan em
trobo amb persones detestables com el Gilbert Blythe, que em diu
«pastanaga». Diria que em sap greu haver-li trencat la pissarra al cap, però
tampoc no he de dir mentides. Al cap i a la fi, no és culpa meva haver nascut
prima, pèl-roja i amb pigues...

Sara Allen
Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite

«A quien dices tu secreto, das tu libertad.»
Me llamo Sara Allen, tengo diez años y vivo en Brooklyn. Igual que Caperucita,
yo también tenía que llevar una tarta de fresa a mi abuelita… Pero ella no vive
en una casa del bosque, sino en el Bronx, en Nueva York. Así que para llegar
allí tenía que cruzar toda la ciudad por debajo, en el metro… Sin embargo, no
pude dejar escapar la tentación de salir a explorar Central Park.
Allí descubrí no solo que el lobo puede ser un multimillonario muy amable
que me lleva en limusina, sino también a Miss Lunatic, el espíritu de la Libertad.
Si lees mi historia, tú le pondrás el final.

Alícia
Alícia al País de les Meravelles, Lewis Carroll

«La imaginació és l’única arma en la guerra
contra la realitat.»
Igual que l’Alícia, segur que tu també has volgut fugir a qualsevol lloc per
lliurar-te de lliçons tedioses i hores d’estudi. Quan l’Alícia es precipita pel cau
del Conill Blanc, descobreix que hi ha moltes realitats paral·leles que
admeten tot tipus d'interpretacions que s'escapen de la lògica del món que
ella coneixia fins llavors: flors que parlen, festes de no-aniversaris, conills
blancs obsessionats a arribar a temps, canvis de grandària i aspecte o reines
furioses que tallen caps.
La frase preferida de l'Alícia és: “Juguem a un joc…”. Si l'acompanyes en
aquest viatge iniciàtic, potser la teva realitat tampoc no tornarà a ser la
mateixa.

Jo March
Donetes, Louisa M. Alcott

«El talent i la bondat no passen mai inadvertits.»
Quan falta un home a la família, aquesta jove de caràcter ferm, però també
somiadora, creativa i molt treballadora, esdevé el pilar fonamental per la
seva mare i les seves tres germanes. Potser les seves maneres no són
sempre les adequades en la societat americana de finals del s. XIX, però amb
la seva capacitat per resoldre situacions, sempre des de la bondat i la
generositat, s’acaba revelant un cor enorme on hi cap tothom.
Jo escurça el seu nom (Josephine) i també la seva cabellera, que ven sense
pensar-s’ho dues vegades per ajudar la família. És honesta, valenta,
lluitadora, conseqüent i perseverant; un vers lliure en una família de dones
en què totes les peces acaben encaixant. Un símbol literari molt potent per
a la lluita feminista, que busca que cada dona pugui encaixar i tenir el seu
espai en el món, com la Jo mateixa aconsegueix marxant a Nova York per
assolir el seu somni de ser escriptora.

Pippi Långstrump
Pippi Långstrump, Astrid Lindgren

«No es pot demanar a una nena que té una
mare que és un àngel i un pare que és el rei
dels caníbals que digui sempre la veritat»
Astrid Lindrgen va escriure aquesta història als anys 40 per a la seva filla
Karim, que estava malalta i va haver d’estar al llit una temporada. Al 1945 les
històries de la Pippi es van convertir en llibre i als anys 60, en sèrie televisiva.
Aquesta nena pèl-roja amb trenes i mitjons de colors, rebel i descarada, s’ha
convertit en un gran símbol feminista pels seus valors de força, valentia,
llibertat i independència. La Pippi és somiadora, lliure, alegre i molt
independent. No li importa el que pensin d’ella; l’únic que li interessa
realment és divertir-se i ser feliç sent ella mateixa.
Va ser una font d’inspiració per a moltes nenes demostrant que es pot viure
sense dependre de ningú, i menys dels homes: tota una fita per a l’època.

Katniss Everdeen
Els jocs de la fam, Suzanne Collins

«Si ell em vol feta a miques, aleshores hauré
de mantenir-me íntegra.»
Katniss Everdeen és una adolescent que viu amb la seva mare i la seva
germana Prim en una societat postapocalíptica anomenada Panem.
Té una gran fortalesa, no dubta a desafiar les regles de la societat quan ho
considera correcte. No obstant això, la vida li ha ensenyat a ser prudent;
amaga la seva rebel·lia i actua contra el sistema només quan realment és
necessari.
Destaca per habilitats com la capacitat de supervivència i la destresa amb
l’arc i la fletxa. És molt madura, valenta, forta, independent, lleial,
compassiva… amb un gran sentit de la justícia, honor i empatia.
Katniss es converteix en l'esperança dels oprimits, perquè demostra que
l'ésser humà només ha de creure en ell mateix per a vèncer qualsevol enemic.

Hermione J. Granger
Harry Potter, Joanne K. Rowling

«No em diguis què cal fer, Harry Potter.»
Hermione Jean Granger és la filla dels Sr. i Sra. Granger, tots dos dentistes en
el món muggle, sense cap relació amb la màgia. Als onze anys descobreix el
seu do màgic i és acceptada al Col·legi Hogwarts de Màgia i Fetilleria. És
l'alumna més llesta del seu curs, amb una increïble intel·ligència, un caràcter
perfeccionista i un alt grau d’exigència. A part de conèixer teòricament un
bon gruix d'encanteris i embruixaments per a la seva edat, Hermione
demostrarà des del principi una gran capacitat per a executar-los.
És una noia una mica temerosa que intenta respectar les normes, però la
seva incondicional amistat amb Harry Potter i Ron Weasley, fa que superi la
por, se salti les regles i sempre els ajudi en totes les aventures que viuen.
Sens dubte és una noia admirable, que destaca per qualitats com la
intel·ligència, la perseverança, la lleialtat, la noblesa, el desig de justícia i
l’empatia envers els que veu més febles o desprotegits.

Carlota
El diari lila de la Carlota, Gemma Lienas

«Ens pentinem com volem, ens vestim com ens
surt del nas i no deixarem que la moda ens mani
quant hem de pesar o quina talla hem de gastar!»
Quan la Carlota fa 14 anys, la seva àvia Isabel li regala un diari que es
convertirà en el seu diari lila, un diari feminista on escriurà les diferents
situacions en què les dones són tractades amb inferioritat.
Després del diari lila, encara n’escriurà d’altres: al diari vermell hi escriu tot el
que aprèn sobre la sexualitat i, de retruc, sobre els sentiments; al diari blau,
tracta sobre la violència de gènere, i també de la violència escolar i la
violència infantil; al diari groc s'endinsarà en el complex món de les drogues,
convençuda que, només quan disposes de tota la informació, pots realment
decidir; i al diari taronja es reivindicarà en contra del racisme, l’homofòbia i
el masclisme intentant enderrocar els prejudicis arrelats en el nostre
subconscient i criticant sense compassió la societat que els manté.

Matilda
Matilda, Roald Dahl

«Assegura’t que tot el que facis sigui tan
absolutament boig, que sigui increïble.»
Matilda és una nena prodigi, molt intel·ligent i sensible. Abans de fer cinc
anys, ja havia llegit setze llibres imprescindibles d’autors com Charlotte
Bronte, Dickens, Hemingway, Kipling i Steinbeck.
La protagonista d'aquesta història ha de suportar el menyspreu de la seva
família, les burles d'altres nens i de la directora del col·legi per ser diferent.
Una infància trista, dura i solitària que la fa madurar abans d'hora. Malgrat
tot, Matilda s’enfronta a l'adversitat i es converteix en una persona
admirable, capaç de superar tots els infortunis.
Quan ha d’encarra un perill molt greu, Matilda descobreix que té uns poders
psíquics extraordinaris i, com que és idealista i creu en un món més just, no
dubta a fer-los servir per salvar l’escola i la seva estimada mestra, Miss Honey.

Plaerdemavida
Tirant lo Blanc, Joanot Martorell

«És folla e atrevida en parlar e diu tot lo que li
ve a la boca.» (Carmesina)
La donzella i amiga de Carmesina és el personatge més seductor, vital,
juganer i desvergonyit del Tirant lo Blanc. És una noia jove, simpàtica,
descarada i entremaliada, amb una gran capacitat d’expressió, per això el
seu llenguatge és espontani, col·loquial, fresc, propi de la llengua oral, ple
exclamacions, diminutius, frases fetes...
Benintencionada i activa, fa d’alcavota en els amors de la seva senyora i
Tirant, propiciant les trobades entre tots dos i animant-los que expressin
lliurement el seu amor. Dona consells als enamorats, els diu com han
d’actuar: a tots dos els recomana que aprofitin el temps, que visquin el
present, sense mirar ni el passat ni el futur. En aquest sentit, no és casual el
nom de la donzella, ja que és un personatge que encarna i defensa amb les
seves paraules els principis de la moral epicúria i del carpe diem.

Mafalda
Mafalda, Quino

«¡Paren el mundo que me quiero bajar!»
Mafalda es un personaje que nació hace más de 50 años, pero sus
reflexiones no dejan de ser actuales. Desde su concepción, Mafalda ha sido
reflexiva y combativa sobre temas como la maternidad, la guerra y la niñez.
Quino se declaró recientemente cercano a la lucha feminista: “Siempre he
acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los
derechos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus
reivindicaciones”. Lo primero que se piensa sobre Mafalda es que
representa a la niña que no deja de protestar y desafiar el status quo, pero el
feminismo en las viñetas no es tan simple: “Mafalda, su madre, y [sus dos
amigas] Susanita y Libertad nos ayudan a ver que hay muchos tipos de
feministas y mujeres. Si Mafalda es el estado reivindicativo del feminismo
reciente, su madre y Susanita son las mujeres en el pasado. Mientras que
Libertad viene de una familia en donde la madre trabaja y su visión es
completamente futurista”. (Lola Albornoz para VERNE, El País)

Calpurnia Tate
L’evolució de la Calpurnia Tate, Jacquelyne Kelly

«És fascinant el que pots veure quan
simplement t’asseus tranquil·la i observes.»
Calpurnia, Callie Vee, és una nena de dotze anys que viu en un poble de
Texas el 1899, un temps i un lloc en el qual les nenes tenen el camí marcat
des del moment en què neixen: convertir-se en esposes, mares, mestresses
de casa... I més si, com li passa a ella, és l'única noia amb sis germans homes.
Malgrat que la seva mare insisteix que aprengui a tocar el piano, cosir i
cuinar, ella té molta curiositat per les coses i moltes ganes d’aprendre i
conèixer món. Afortunadament, aviat aconseguirà un còmplice i un mestre:
el seu avi, un sorrut naturalista aficionat que viu amb ells. De la seva mà,
Callie descobrirà la teoria de l'evolució de Darwin, aprendrà a investigar i a
classificar les espècies animals i vegetals, farà descobriments extraordinaris
i lluitarà per vèncer els prejudicis dels seus propis pares, germans i veïns.

Éowyn
El Senyor dels Anells, John R. R. Tolkien

«Seré una guaridora i estimaré totes les coses
que creixen i que no són eixorques.»
Éowyn, la blanca dama de Rohan, és una de les poques dones amb
importància que apareixen a la saga d’El Senyor dels Anells. És una noia
bella, alta, esvelta, sensible, delicada… Òrfena des de nena, va ser adoptada
pel seu oncle i criada al castell d'or de la ciutat. Durant tota la seva vida va
complir amb les seves obligacions de filla de rei. Però Éowyn, de caràcter
temperamental i esperit guerrer, aspirava a molt més; per això, quan el seu
poble es va implicar en la guerra contra Sauron, va optar per disfressar-se
de soldat i anar a lluitar amb tots els homes a la batalla de Pelennor.
Abans, però, va haver d'enfrontar-se a Aragorn, quan li va retreure que era
una dona, la filla del rei, i el seu lloc era a la llar. Ella li va respondre: “Però sóc
de la Casa d’Eorl, no una dona de servei. Sé muntar a cavall i esgrimir una
espasa. I no temo la mort.”

Elizabeth Bennet
Orgull i prejudici, Jane Austen

«Pots fer-me preguntes que puc triar no
contestar.»
És una de les heroïnes de la història de la literatura. Lizzy Bennet desafia les
convencions de la seva època per la seva passió per la lectura, pel seu sentit
de l'humor i perquè és una noia lliure i fidel a les seves idees. Malgrat l’època
en què viu, creu fermament en la igualtat entre els homes i les dones, per
això rebutja els matrimonis de conveniència que millorarien la posició
econòmica de la seva família, esperant el veritable amor, el Sr. Darcy.
És intel·ligent, decidida i sempre diu el que pensa amb una gran eloqüència:
«Com més veig com és el món, més em desagrada; i cada dia confirmo la
meva creença en la incoherència dels éssers humans, i en la poca confiança
que es pot dipositar en les aparences del mèrit o de la intel·ligència.»

Susie
Nou diari de la jove maniàtica, A. McPherson – A. McPharlane

«El michelín només és a l’ull de qui el mira.»
La Susie és una adolescent de 16 anys rebel, insubmisa i molt maniàtica. Sap
convertir la rutina en aventura i al seu diari hi escriu, sense embuts, tot el
que viu, pensa i sent: sobre el sexe, els amors, els amics, l’escola, l'anorèxia, la
febre glandular, la depressió, la mort, la SIDA, posar-se a règim, fer exàmens,
els drets dels animals, la contracepció, el divorci, els cucs, com afrontar la
tensió nerviosa, els polls dels cabells i moltes coses més. El seu diari inclou
no només els articles, pamflets, cartes i altres retalls sobre els problemes
que l'afecten, sinó que també ens posa al corrent dels esdeveniments de la
seva vida familiar, sobretot del seu germà gran Peter, el protagonista de
Diari d’un jove maniàtic.

Anna Frank
Diari d’Anna Frank, Anna Frank

«Per mi els records tenen més significat que
els vestits.»
Anna Frank va ser la filla petita d’una família jueva que durant l’ocupació nazi
d’Àmsterdam es va refugiar amb la seva família en un amagatall, obligats a
portar una vida secreta per no ser descoberts. Durant tot aquest temps, va
relatar al seu diari personal aquesta experiència, mostrant una visió madura
i clarivident. Després de dos anys a l’amagatall, el grup fou traït i deportat als
camps d’extermini nazis. Set mesos després de la seva detenció, Anna va
morir del tifus al camp de Bergen-Belsen.
En acabar la guerra, el seu pare Otto, l’únic supervivent del grup, tornà a
Amsterdam i descobrí que el diari d'Anna no havia desaparegut. Convençut
del caràcter únic de l’obra de la seva filla, decidí publicar-la i ha esdevingut
un dels testimonis més directes i personals de la vida quotidiana durant la
Segona Guerra Mundial.

Arya Stark
Cançó de gel i de foc, George R. R. Martin

«No sóc una dama. No ho he estat mai.»
De caràcter fort, valerós i subversiu, Arya Stark és una noia aventurera que
desafia els rols femenins de l'època, dedicant-se a activitats com la caça i la
guerra, i deixant de banda els valors que la societat del seu temps pretén
inculcar a tota dama.
A diferència de la seva germana gran, Sansa, que s’inclina més per les
activitats que tradicionalment són aptes per a una noble, Arya no mostra
cap interès en la dansa, el cant i la costura, destaca més en les activitats a
l’aire lliure i l’exploració, i és una excel·lent amazona. La seva mare Catelyn la
descriu com a “sang de llop”, contundent, impulsiva i “sempre difícil de
domesticar”, que ha demostrat ser una font constant de mals de cap per a la
seva tutora de la llar Septa Mordane.

Emily
Emily the Strange, Jessica Gruner

«L’Emily no busca pertànyer, busca perdre’s.»
L’Emily és una noia gòtica de 13 anys que odia el color rosa. És artista,
somiadora, inventora, científica i skater, i et recorda a tota hora que has de
ser tu mateix i cultivar allò que et fa únic.
Podria estar destinada a una vida d’infàmia, però només si li vingués de gust.
És més probable que acabi aïllant-se amb els seus quatre gats, teixint fundes
estranyes per al seu laboratori esotèric, pintant amb grans d’arròs retrats
de monstres imaginaris i construint un teletransportador, gorres de
camioner i ous de taràntula.
Quan un dia s’inventa un duplicador, es duplica a ella mateixa. Al principi
troba que això que hi hagi dues Emilys és fantàstic. Però, un dia, la còpia
comença a pensar que és l'Emily autèntica, i arriben els problemes.

Coraline
Coraline, Neil Gaiman

«Els contes de fades són més que reals: no
perquè ens expliquin que els dracs existeixen,
sinó perquè ens expliquen que els dracs poden
ser vençuts.»
Com tota exploradora, la Coraline és curiosa, intel·ligent i enginyosa. Un dia,
troba una porta tancada al saló de casa seva, on hi ha els mobles de la seva
difunta àvia. Quan l’obre, troba un passadís que porta a un apartament
idèntic al seu. Allà es trobarà una altra mare i un altre pare, amb botons
negres cosits als ulls, que estan esperant la Coraline perquè es quedi amb
ells per sempre. Ella sap que si s’aventura a passar aquesta porta, potser no
podrà tornar mai. Però, gràcies al seu coratge, no tindrà por d’encarar-se a
res ni a ningú.

Mary Poppins
Mary Poppins, Pamela L. Travers

«Em quedaré fins que el vent canviï.»
Mary Poppins és una dona soltera, treballadora i independent en una època
en què no és l’habitual. No es deixa dominar per ningú i dirigeix la seva vida
prenent les seves pròpies decisions.
Portada pel vent de l’Est, arriba volant a Londres per fer d’institutriu dels
germans Banks. Però la seva relació amb els nens, la natura, els animals i les
estrelles provoquen moltes preguntes: qui és en realitat Mary Poppins? Una
institutriu ordinària? Una bruixa? Una fada? Una maga?
Pamela L. Travers va crear un dels primers relats moderns que abandona els
camins narratius tradicionals per crear mons imaginaris, reivindicar
l’absurd, la fantasia, l’humor i suprimir els límits entre la realitat i la irrealitat.

Mikasa Ackerman
Atac als Titans, Hajime Isayama

«Creu en el teu propi poder.»
Mikasa Ackerman va canviar la seva personalitat dràsticament després de
l'assassinat dels seus pares, tornant-se bastant reservada. Quan es revela el
seu passat, es veu que Mikasa, abans de la tragèdia, solia ser una nena alegre.
Ara, transformada en una noia forta davant la desgràcia i amb una gran
habilitat per lluitar en situacions difícils, és una soldat d'elit a la recerca de la
llibertat del seu poble.

Nana Shimura
My Hero Academia, Kohei Horikoshi

«Els herois de veritat no només salven vides,
també salven cors.»
Nana era una dona amable amb un fort sentit de la justícia. Ella creia que un
veritable heroi havia de somriure sense importar com d’ombrívola fos la
situació. Sensei del gran Toshinori Yagi (All Might), el seu successor va
resultar ser un símbol de pau i va aconseguir omplir el buit que va deixar la
seva mort.

Bulma
Bola de Drac, Akira Toriyama

«Utilitza el teu sentit comú.»
La Bulma es una enginyera electrònica que va a la recerca de les Boles de
Drac per demanar el seu desig. Va proveïda de tot tipus de vehicles i
artefactes tecnològics summament útils. Encara que no té habilitat per al
combat, la seva intel·ligència és molt superior a un ésser humà normal: és la
creadora de molts invents, el més popular és el Radar que detecta les Boles
de Drac.

Nico Robin
One Piece, Eiichiro Oda

«Els insensats que no respecten el passat
estan condemnats a repetir-lo.»
Nico Robin és la setena integrant de la tripulació dels Pirates del Barret de
Palla, la seva recompensa és la cinquena més alta de la tripulació. Abans de
ser pirata va ser assassina i vicepresidenta de Baroque Works, una
organització criminal, tot i que ella va estudiar arqueologia.
Robin és despietada en el combat: trenca els colls o columnes dels seus
enemics sense dubtar-ho, fins i tot quan li supliquen pietat. La seva actitud
cap als seus companys és tan sincera i natural perquè sent que per fi va
trobar el seu lloc a la banda després de la seva dura vida.

Violet Evergarden
Violet Evergarden, Kana Akatsuki

«Les coses que he après són un tresor.»
La Violet és descrita com una noia inexpressiva, posseeix una gran dificultat
per comprendre els sentiments humans a causa d'haver passat
pràcticament tota la seva vida a l'exèrcit, sent tractada com una arma o una
eina per molts, a excepció de Gilbert, el seu superior.
Durant la guerra, la Violet solia seguir el concepte de “matar o morir”, ja que
va assassinar incomptables soldats sense arribar a sentir remordiment o
culpa. Un tret a destacar són les seves pròtesis, ja que en batalla va perdre
els braços intentant salvar el seu superior.
Un cop finalitzada la guerra, la Violet ha d’acceptar que tot ha acabat.

