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Per a la Sophie, 
el teu llegat perviu als nostres cors  

i als nostres actes.
J. S.

                 Amiga,  

            Espero que aquest llibre et consoli,  
     et guiï i t’empoderi. Vull que sàpigues que ets  
    extraordinària tal com ets. Quan ho tinguis  
   clar, no hi haurà res que t’aturi. Tu i el teu cos  
         increïble podreu fer el que sigui, així que  
                   atreveix-te a somiar. 
                       Al teu costat,  
                        Jess 

Nota a les lectores

    Nota de l’autora 
He escrit aquest llibre per a les noies i per a les persones que s’identifiquen com a noies.  

Tanmateix, he fet servir llenguatge inclusiu i el missatge és universal. Qualsevol pot tenir una imatge 
corporal negativa, independentment del gènere, la raça o l’orientació sexual. Aquest llibre beu dels meus 
estudis de postgrau en estudis de gènere, de la feina com a treballadora social i de les experiències que he 

viscut com a noia i jove que ha patit unes expectatives socials poc realistes pel que fa a la «bellesa».  
Els missatges d’aquest llibre també estan influenciats per un enfocament que té en compte la  

funcionalitat corporal, per la teoria feminista i pel moviment de positivitat corporal.

Estima el teu cos s’ha creat perquè el puguin entendre persones molt variades. Les criatures  
de menys de vuit anys, que és l’edat a partir de la qual se’n recomana la lectura, haurien de poder-lo  

seguir amb ajuda de mediació adulta. Fins i tot en el cas que una criatura no entengui tot el vocabulari, 
entendrà els missatges visuals. Les il·lustracions envien un missatge potent i clar, i és important  

que les noies hi tinguin accés com més aviat millor.
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Tens un cos únic.

No hi ha ningú que tingui un cos    
  com el teu i això és increïble.
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     Tothom és diferent  
  i TOTS els cossos són vàlids.
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  El cos sempre està canviant  
i veuràs que alguns dels canvis més  
dràstics passen durant la pubertat.* 

*La pubertat és l’època en 
què el cos canvia i creix per 
dins i per fora i s’assembla 

més al cos adult.
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La pubertat se’t pot fer una època estranya.  
Et canviarà el cos per dins i per fora. Tindràs un  

cos més gros que ocuparà més espai,  
i això està molt bé!
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Hi ha cossos amb tota mena de formes  
i capacitats. Tots aquests cossos són  

diferents, i tots estan bé.



9

No hi ha mides, capacitats ni colors 
perfectes. El que et fa diferent és que el fa 

que siguis tu... i tu ets increïble!




