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Llibres per a adults
Els diferents recursos s’han classificat per blocs, en funció de la tipologia dels recursos o àmbit
temàtic:
1. Còmic. Àlbum il·lustrat
2. Teatre i poesia
3. Novel·la
4. Biografies
5. No ficció. Assaig

1. Còmic. Àlbum il·lustrat
Bagieu, Pénélope. Intrèpides: dones que només fan el que elles
volen. Barcelona: Editorial Finestres, novembre del 2021. 305 p.
ISBN: 9788412426106
Trenta relats de dones que van reinventar el seu destí i van canviar el
nostre. Des de científiques, actrius o activistes, aquestes dones són
valeroses, atrevides, decidides i van lluitar per aconseguir els seus
somnis i tirar endavant en els seus respectius períodes històrics.
Bischoff, Léonie. Anaïs Nin: en un mar de mentiras. Barcelona:
Garbuix Books, març de 2021. 190 pàgines ISBN: 9788409260034
Història d'una etapa de la vida de Anaïs Nin, inspirada en el seu diari,
que explora temes feministes com l'assertivitat de l'artista i
l'alliberament de la seva sensualitat.

Calin, Cassandra. Avui he sortit de casa!. Barcelona: Bridge, febrer
del 2021. 143 p. ISBN 9788416670970
Còmics divertits i propers sobre la vida d'una jove a la gran ciutat de la
mà d’una de les il·lustradores de moda com és la Cassandra Calin.

Delporte, Julie. Asuntos de mujeres. Bilbao: Astiberri, 2021. ISBN:
9788418215766
Julie Delporte s'inspira en la figura de Tove Jansson, creadora dels
Mumins, per a començar a qüestionar-se com a dona i a qüestionar
també el lloc que ocupen elles en el món, expressant les seves
creences, els seus dubtes i els seus records amb sinceritat i sense
concessions, i tractant de dotar-los de sentit.
Javirroyo. Laborachismo. Barcelona: Lumen, febrer de 2021. 213 p.
ISBN: 9788426409508 Disponible Biblio Digital
Javirroyo aborda amb humor la urgència de repensar el treball i les
cures a través de petites càpsules en forma de vinyetes que
deslliguen primer el riure, i que a continuació converteixen la ganyota
en un gest ombrívol, conscients que els tentacles el masclisme són
omnipresents.
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Palmer, Alicia. Amelia: historia de una lucha. Ciudad Real:
Serendipia Editorial, març 2021. ISBN: 9788412226089
En sintonia amb les propostes d'abolició de la prostitució, presentem
aquest còmic, basat en una història real, des de l'òptica d'Amelia
Tiganus, com un dels rostres compromesos amb l'abolició de la
prostitució.
Piedra, Marta. ¿Materniyá?: cuando la naturaleza te pisa los
talones. Barcelona: Zenith, juny de 2021. 177 p. ISBN:
9788408242765
Amb l'humor irònic que la caracteritza, Marta Piedra parla en aquest
llibre del camí que recorrem les dones en el moment de decidir si
serem mares, i quan!, i tots els dubtes que ens sorgeixen.
Steinaecker, Thomas von. El verano de su vida. Bilbao: Astiberri,
juny 2021. 80 p. ISBN: 9788418215698
Obra poètica, commovedora i alhora profunda, s'hi parla de temes
que, sovint, eludim: la vida en una residència de gent gran i la qüestió
del que és realment la felicitat.

Strömquist, Liv. No siento nada. Barcelona: Reservoir Books, maig
de 2021. 171 p. ISBN: 9788418052026 Disponible Biblio Digital
Una radiografia de l'amor en l'era del narcicisme extrem, el nou assaig
de la historietista més punk del feminisme actual.

Vinci, Vanna. Callas: yo soy Maria Callas. Barcelona: Planeta
Cómic, 2021. 174 p. ISBN: 9788413412016
Novel·la gràfica escrita en primera persona: la Callas és la narradora
de la seva pròpia història. La història i el mite de María Callas: una
icona del nostre temps, comptat i evocat en una novel·la gràfica fruit
d'una recerca molt acurada.

Voces que cuentan: una antologia. Barcelona: Planeta Cómic,
2021. 135 p. ISBN: 9788413415123
Col·lecció de relats i reflexions sortits de la ploma de dones
espanyoles i que s'endinsen dins de l'univers femení actual.
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2. Teatre i poesia
Dickinson, Emily. Abrir mis breves manos ampliamente. Gijón:
Impronta, abril 2021. 145 p. ISBN: 9788412287097
Poques poetes tan personals i tan veritables com Emily Dickinson.
El lector que per primera vegada treu el cap als seus versos pot
experimentar el mateix rebuig que van sentir els seus contemporanis i
que la va obligar a romandre inèdita.
Gorman, Amanda. La colina que ascendemos: un poema
inaugural. Barcelona: Lumen, abril de 2021. 55 p. ISBN:
9788426410344 Disponible biblio digital
Afroamericana criada per una mare soltera en un modest barri
multicultural de Los Angeles, defensora del medi ambient, la igualtat
racial i la justícia de gènere, Gorman s'ha convertit en la veu dels
oblidats.
Dones, arbres i poesia. A cura de Marta Pérez Sierra i Margalida
Capellà Soler. Argentona: Voliana Edicions, setembre del 2021. 380 p.
ISBN: 9788412344110
Dones, arbres i poesia recull 130 dones poetes que s’emmirallen,
d’una manera o altra, en la natura i donen valor als arbres com a
essers vius, a traves de la paraula.

Illamola, Emília; Morros, Queralt. Dones poetes de la Maresma.
Argentona: Voliana Edicions, febrer del 2021. 327 p. ISBN:
9788412222852
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3. Novel·la
Adichie, Chimamanda Ngozi. Americanah. Barcelona: Fanbooks,
setembre del 2021. 587 p. ISBN: 9788418327537 Disponibe Biblio
Digital
A Lagos, anys noranta, en el marc d'una dictadura militar, en una
Nigèria amb poc futur, la Ifemelu i l'Obinze s'enamoren. Com molts
altres adolescents, saben que tard o d'hora hauran d'abandonar el seu
país.
Adichie, Chimamanda Ngozi. Mig sol groc. Barcelona: Fanbooks,
setembre del 2021. 581 p. ISBN: 9788418327544 Disponible Biblio
Digital
Recrea la vida de tres personatges atrapats en les turbulències de la
dècada, en el marc de la guerra de Nigèria per la independència.

Allende, Isabel. Violeta. Barcelona: Plaza & Janés, gener de 2022.
393 p. ISBN: 9788401027475 Disponible Biblio Digital
L'èpica i emocionant història d'una dona la vida de la qual abasta els
moments històrics més rellevants del segle XX.

Arasa, Cinta. Escales avall. Barcelona: Columna, octubre del 2021.
298 p. ISBN: 9788466428378 Disponible Biblio Digital
Escales avall és una biografia a tres veus de tres generacions de
dones d'una família i un recorregut apassionant per la història de
Catalunya des dels anys trenta del segle XX fins als mesos previs a l'1
d'octubre del 2017.
Baltasar, Eva. Mamut. Barcelona: Club Editor, març 2022. ISBN:
9788473293228
Mamut és la tercera ala d’un tríptic que inclou Permagel i Boulder. La
protagonista de Mamut és una dona arcaica atrapada en la vida
moderna. El seu medi és la ciutat. Vol tenir un fill i això l’obliga a fer-se
amb homes. Se’n va. Canvia d’hàbitat i esdevé la mestressa d’un mas
aïllat.
Binebine, Mahi. Carrer del Perdó. Barcelona: Angle Editorial, febrer de
2021. 126 p. ISBN 9788418197482 Disponible Biblio Digital
Al carrer del Perdó de Marràqueix creix la Hayat, que acaba fugint
dels seus pares i fa cap a casa de la Serghinia, la més gran ballarina
del ventre del país. Al seu costat, la Hayat aprendrà que la dansa és
un ofici fascinant i acaba forjant el seu destí com a dona lliure.
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Bonet, Paula. L'Anguila. Barcelona: Univers, març del 2021. 269 p.
ISBN 9788418375156 També en castellà. Disponible Biblio Digital
Novel·la calidoscòpica, L'anguila endinsa el lector en aquells dies
lluminosos en què Paula, encara nena, visitava el seu avi a la botiga
familiar.

Campisi, Megan. La comedora de pecados. Barcelona: Duomo
Ediciones, maig de 2021. 390 p. ISBN: 9788417761578 Disponible
Biblio Digital
Una apassionant novel·la inspirada en una figura històrica real: la
d'una dona condemnada a menjar els pecats del món.

Casquet, Noem. Cuerpos. Barcelona: Penguin Random House Grupo
Editorial, octubre de 2021. 350 p. ISBN: 9788466669900
La nova novel·la de Noemí Casquet, autora de la trilogia Zorras. Qui
ets quan no ets? Fins a on estàs disposada a arribar?

Casquet, Noemí. Almas. Barcelona: Penguin Random House Grupo
Editorial, noviembre de 2021. 346 p. ISBN: 9788466669924
Descobreix el final de la bilogía Cuerpos i Almas de Noemí Casquet.
Tot cos és una disfressa. Tota ànima amaga una veritat.

Castelló, Paz. Ninguna de nosotras tendrá compasión. Barcelona:
Ediciones B, abril de 2021. 428 p. ISBN: 9788466669290
Camila i Nora són dos dones molt diferents, però tenen alguna cosa
en comú: a les dos les van utilitzar els homes del seu passat i ara no
tenen por d'enfrontar-se a ells.
Collins, Sara. Confesiones de una criada. Barcelona: Penguin
Random House, maig 2021. 444 p. ISBN: 9788466668736 Disponible
Biblio Digital
Aquesta novel·la és la història d'una criada acusada d'assassinat al
Londres del segle XIX, però és també la de totes les dones que, al
llarg de moltes generacions, van haver de lluitar per trobar la seva
pròpia veu en un món que no volia escoltar-les.
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Condé, Maryse. La deseada. Madrid: Impedimenta, gener 2021. 314
p. ISBN: 9788417553883 Disponible Biblio Digital
Narra la història d'una família, la vida de tres generacions de dones
illenques unides per la força de la sang, els abusos i la violència.

Ditlevsen, Tove Irma Margit . Trilogía de Copenhague. Barcelona:
Seix Barral, juny de 2021. 424 p. ISBN: 9788432238772 Disponible
Biblio Digital
Reuneix en un sol volum Infància, Joventut i Dependència, els tres
llibres fonamentals de Tove Ditlevsen. Explora temes com la família, el
sexe, la maternitat, l'addicció i les dificultats per a ser artista com a
dona.
Doshi, Avni. Sucre cremat. Barcelona: edicions 1984, març 2021. 348
p. ISBN: 9788416987849
Doshi fa un retrat honest i mordaç de les complexitats de les relacions
entre mare i filla, i ens mostra el preu que han de pagar les dones per
actuar en benefici propi.
Estrada, Carmen. Odiseicas: las mujeres en la Odisea. Barcelona:
Seix Barral, maig de 2021. 413 p. ISBN: 9788432238727 Disponible
Biblio Digital
Odiseicas ofereix una aproximació als personatges femenins que,
amb el seu comportament i les seves qualitats, van desafiar el rol que
s'esperava d'elles en una societat patriarcal i misògina.

Fallarás, Cristina. El evangelio según María Magdalena. Barcelona:
Penguin Random House, gener de 2021. 236 p. ISBN:
9788466668897 Disponible Biblio Digital
Relat feminista amb el qual planta cara al masclisme.

Highsmith, Patricia. Petits contes misògins. Barcelona: L'Avenç,
setembre de 2021. 117 p. ISBN: 8418680075
Les dones que protagonitzen cadascun dels relats que integren
aquest volum apareixen com víctimes, tant del masclisme com dels
clitxés que arrosseguen en el seu rol social.
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Joshi, Alka. La artista de henna: una mujer encuentra su destino
en la ciudad de Jaipur. Madrid: Maeva, 2021. 390 p. ISBN:
9788418184642 Disponible Biblio Digital
Jaipur, l'Índia, 1955. Amb tan sols disset anys, Lakshmi escapa d’un
marit abusiu i es dirigeix a la vibrant ciutat de Jaipur, on es converteix
en l'artista d'henna més sol·licitada i en la confident de les dones de
les castes superiors.
Land, Stephanie. Criada: trabajo duro, sueldos bajos y la voluntad
de supervivencia de una madre. Madrid: Capitán Swing, 2021. 326
p. ISBN: 9788412390308
L'escriptora compta en aquestes memòries les dificultats que va tenir
per a tirar endavant a la seva filla Mia; van passar diversos anys vivint
per sota del llindar de la pobresa, depenent dels programes
d'assistència social per a sobreviure.
Marchal, Éric. Las horas rebeldes. Barcelona: Grijalbo, octubre de
2021. 665 p. ISBN: 9788425360091 Disponible Biblio Digital
Una vibrant novel·la, ambientada a l'Anglaterra tradicional de principis
del segle XX, que rendeix tribut als qui es van rebel·lar pels seus
ideals i, especialment, a aquelles pioneres que van lluitar pels drets de
les dones.
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise. Hildegarda. Barcelona: Lumen,
octubre de 2021. 485 p. ISBN: 9788426410320 Disponible Biblio
Digital
Monja, santa, escriptora, compositora, visionària, sexòloga, naturista,
mèdica… Tot això va ser Hildegarda de Bingen, la dona més
extraordinària del segle XII, un referent per al feminisme la vida del
qual ha estat novel·lada per Anne Lise-Marstrand.
Miguel, Luna. Caliente. Barcelona: Lumen, febrer de 2021. 185 p.
ISBN: 9788426408358 Disponible Biblio Digital
Convida a parlar i pensar sobre la sexualitat i el plaer, un llibre de
memòria, mescla d'assaig, diari i novel·la en la qual parla del desig de
l'amor plural i la creació literària, en el qual inclou també enquestes i
entrevistes realitzades a un centenar de dones sobre masturbació i
plaer.
Moreno, Elvira. Amb cor de dona. Barcelona: Publicalis, abril 2021.
12 p. ISBN: 9788412283457
Aquest llibre és un recull d’històries, de diferent pes i llargada, teixides
al llarg d’estones robades a la feina o al descans. Totes tracten de
l’univers de la dona i ella n‘és la protagonista indiscutible. Totes són
fictícies, però podrien perfectament ser verídiques.
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O'Brien, Edna. Madre Irlanda. Barcelona: Lumen, febrer de 2021. 178
p. ISBN: 9788426408433 Disponible Biblio Digital
O’Brien entreteixeix la seva autobiografia, la seva infància en el
comtat de Clare, els dies a l'escola de monges, el seu primer petó o la
seva fugida a Anglaterra amb l'essència d'Irlanda, una terra de mites,
poesia, supersticions, costums ancestrals, saviesa popular i extrema
bellesa.
Rivera Garza, Cristina. El invencible verano de Liliana. Barcelona:
Literatura Random House, juny 202.
302
p.
ISBN:
9788439739456 Disponible Biblio Digital
És un relat de la vida d'una dona brillant i audaç que va mancar del
llenguatge necessari per a identificar, denunciar i lluitar contra la
violència sexista i el terrorisme de parella que caracteritza a tantes
relacions patriarcals.
Strout, Elizabeth. Ay, William. Barcelona: Alfaguara, gener de 2022.
213 p. ISBN: 9788420460970 Disponible Biblio Digital
Després de donar a conèixer el personatge el 2016 amb Me llamo
Lucy Barton, i continuar desgranant-la en Todo es possible (2017), ara
amb Ay, William dona a conèixer al seu exmarit William.

VV.AA. Sexe fora de norma: literatura eròtica feminista. Barcelona:
Raig Verd, març 2021. 197 p. ISBN: 9788417925505
Dotze relats eròtics seleccionats des d'una perspectiva femenista per
abarcar tots els gustos del plaer i de l'erotisme.

4. Biografies

Albertí, Elisenda. Dones viatgeres: la valentia de disset
aventureres avançades al seu temps. Barcelona: Albertí Editor SL,
setembre de 2021. 220 p. ISBN: 8472461785

Alemany, Ana. Mujeres de los aires. A Coruña: Ediciones del viento,
2021. 250 p. ISBN: 9788418227141
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Bell, Quintin. Virginia Woolf: una biografia. Lumen, gener 2022. 704
p. ISBN: 9788426418142 Disponible Biblio Digital

Cabré, Ma. Ángeles. 100 grans dones de la història. Valls:
Cossetània Edicions, març del 2021. 212 p. ISBN: 9788413560298
Disponible Biblio Digital

Cerezales, Agustín. El libro de Carmen Laforet vista por sí misma.
Barcelona: Ediciones Destino, setembre de 2021. 498 p. ISBN:
8423359840 Disponible Biblio Digital

García Arrabal, Olga. Odiseas femenina: 11 historias de mujeres
de otro tiempo para viajar hoy. Madrid: Grupo Anaya, 2021. 190 p.
ISBN: 9788491583837 Disponible Biblio Digital

Kraus, Dita. Yo, Dita Kraus: la bibliotecaria de Auschwitz.
Barcelona: Roca Editorial, març de 2021. 349 p. ISBN:
9788418014543

Rapinoe, Megan. One life. Barcelona: Libros Cúpula, febrer de 2021.
214 p. ISBN: 9788448028213
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Soravilla, Luis. Mujeres de armas tomar: grandes guerreras de la
historia. Barcelona: Principal de los Libros, març de 2021. 412 p.
ISBN: 8418216158

Woolf, Virginia. Escenas de una vida: matrimonio, amigos y
escritura. Madrid: Clave intelectual, març 2021. 337 p. ISBN:
9788412280067

5. No ficció. Assaig
Agenjo
Calderón,
Astrid.
Economía
política
feminista:
sostenibilidad de la vida y economía mundial. Madrid: Fuhem
Ecosocial; Los Libros de la Catarata, 2021. 333 p. ISBN:
9788413521657
Aproximació crítica i alternativa a les anàlisis de l'economia
convencional i a les deficiències estructurals d'un sistema capitalista,
heteropatriarcal i racista.
Alfageme i Casanova, Alba. Quan cridem els nostres noms.
Barcelona: Univers, novembre de 2021. 189 p. ISBN: 9788418375835
Disponible Biblio Digital
Una obra clara i directa, basada en casos reals atesos per l'autora,
sobre les conseqüències psicològiques que té el patriarcat en les
dones, i que ofereix eines per alliberar-se d'aquesta càrrega.
Al-Adib Mendiri, Miriam. Hablemos de nosotras: reflexiones de una
ginecóloga rebelde. Madrid: Ediciones Oberon, 2021. 164 p. ISBN:
9788441543577
En aquest llibre parlarem de sexualitat, com vivim el patiment i la
felicitat, el plaer i el dolor, l'amor i la por. Perquè no és possible ser
feliços sense coherència, i no és possible ser coherents si no sabem
qui som.
Bernal Triviño, Ana Isabel. Las mujeres de Federico. Barcelona:
Lunwerg, novembre de 2021. 223 p. ISBN: 9788418260995
La ploma d'Ana Bernal-Triviño i les inconfusibles il·lustracions de Lady
Desídia s'uneixen per a mostrar-nos d'una forma inèdita l'especial
relació entre el poeta i les dones que van protagonitzar la seva obra.
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Bravo, Sandra. Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre:
(poli)amor, sexo y feminismo. Barcelona: Plan B, febrer de 2021.
201 p. ISBN: 9788417809836 Disponible Biblio Digital
En aquest llibre, Sandra Bravo ens dona una classe magistral sobre
poliamor, sexe i feminisme, analitzant conceptes com l'amor romàntic,
la «polinormativitat» o la monogàmia, entre altres.

Butler, Judith. Problemes de gènere: el feminisme i la subversió
d'identitat. Barcelona: Angle Editorial, maig de 2021. 334 p. ISBN:
9788418197505
Una obra capital, una referència ineludible per al moviment feminista.

Capmany, Maria Aurèlia. Antifémina. Barcelona:
Ajuntament de Barcelona, setembre 2021. 248
9788412149562

Terranova:
p. ISBN:

El primer llibre gràfic obertament feminista de la història
postfranquista, amb textos de Maria Aurèlia Capmany i fotografies de
Colita.

Carrión, Jorge; Alonso, Martha Asunción. La Rosalía: ensayos sobre
el buen querer. Madrid: Errata Naturae, març de 2021. 258 p. ISBN:
9788417800727
Què converteix a Rosalía en un dels fenòmens musicals i culturals
més aclaparadors i rics del segle XXI?

Centeno, Patrycia. Poderío. 272 p. Barcelona: Destino, febrer 2022.
ISBN 9788423360918
Tracta sobre feminitat i lideratge femení. Una oda a la feminitat i un
fabulós assaig sobre el lideratge femení.fg

Doyle, Glennon. Indomable: deja de complacer, empieza a vivir.
Barcelona: Ediciones Urano, maig de 2021. 332 p. ISBN:
9788417694234
Indomable és un crit de guerra dirigit a totes les dones disposades a
creure en si mateixes prou com per a trencar barreres, acceptar els
seus cossos, alliberar els seus instints més sincers i recuperar el seu
jo més autèntic: la seva naturalesa indomable.
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Durán, Gloria G. Sicalípticas: el gran libro del cuplé y la sicalipsis.
Madrid: Editorial La Felguera, decembre 2021. 509 p. ISBN:
9788412466904
Protagonistes reals de la nostra història cultural i anul·lades en
qualsevol relat a l'ús per fer aquesta cosa que anomenen «baixa
cultura».
Eroles Palacios, Ivet. Dones al marge: bruixes i altres històries
d'estigma i oblit. Juneda: Fonoll, 2021. 169 p. ISBN: 9788412305715
Dones al marge és un diàleg entre els llenguatges artístics de la prosa
poètica i la il·lustració, que s’expressa des dels marges perquè
aquests surtin de l’abandó, des d’un territori que vol unes mans que
aturin la sagnant despoblació, la desaparició de pràctiques i oficis,
l’oblit de la nostra genealogia que es tradueix en una història buidada.
Fajardo, Montse. Invisibles: relatos de maltrato. Pontevedra:
Edicións do Cumio, octubre 2021. 253 p. ISBN: 9788482895505
Invisibles recull vuit casos reals de maltractament amb els quals es
pretén posar el focus en la invisibilitat de les dones que són víctimes i
en l'ona expansiva que el maltractament provoca i que afecta,
principalment, a la descendència de la parella.
Federici, Silvia. Més enllà de la perifèria de la pell: repensem,
refem i reivindiquem el cos en el capitalisme contemporani.
Manresa: Tigre de Paper Edicions, març de 2021. 140 p. ISBN:
9788416855902
Què significa «el cos», avui, com a categoria d’acció social i política?
Quins són els processos amb què es constitueix? Com podem
desmuntar les eines amb què han «tancat» els nostres cossos i
reclamar col·lectivament la nostra capacitat de governar-los?
Forcadell i Lluís, Carme. Escrivim el futur amb tinta lila. Barcelona:
Edicions Destino, març de 2021. 138 p. ISBN: 9788497103138
Un llibre colpidor i necessari sobre la tasca de Forcadell a les presons
defensant els drets de les dones.

Fornet, María. Feminismo terapéutico: psicología empoderadora
para mujeres que buscan su propia voz. Barcelona: Urano, juny
2021. 283 p. ISBN: 9788416622702
Reflexiona sobre els grans temes del feminisme: la identitat, la
importància del llenguatge, de la bellesa o el mite de l'amor romàntic,
entre altres.
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Freixas Farré, Anna. Yo, vieja: apuntes de supervivencia para
seres libres. Madrid: Capitán Swing, 2021. 182 p. ISBN:
9788412390292
Aquest és un recorregut pels drets humans en la vellesa i,
concretament, pels drets de les dones, sintetitzats en tres principis: la
llibertat, la justícia i la dignitat.
García, Eva Margarita. Partos arrebatados: la violencia obstétrica y
el mercado de la sumisión femenina. Madrid: Editorial Ménades,
2021. 216 p. ISBN: 9788412335453 Disponible Biblio Digital
Eva Margarita García realitza així en aquest assaig un recorregut per
les teories de la medicina androcèntrica en general i de la violència
obstètrica en particular, que ara com ara està totalment invisibilitzada,
per les causes generals en matèries de gènere.
Given, Florence. Mi belleza no es cosa tuya. Barcelona: Lunwerg
Editores, juny de 2021. ISBN: 9788418260742 Disponible Biblio Digital
Manifest feminista per a les noves generacions que trenca amb els
estereotips limitants i les creences tòxiques del patriarcat perquè les
noies joves potenciïn la seva autoestima i es facin propietàries de la
seva vida.

Hesse, Maria. Malas mujeres. Barcelona: Lumen, febrer 2022. 168 p.
ISBN 9788426409690
Una història de les dones que han encarnat el mal, plena d'humor i
d'intel·ligència.

Hochschild, Arlie Russell. La doble jornada: familias trabajadoras y
la revolución en el hogar. Madrid: Capitan Swing Libros, S.L., 2021.
335 p. ISBN: 9788412281736 Disponible Biblio Digital
Hochschild i els seus investigadors associats van entrevistar
cinquanta parelles i van observar una dotzena de llars al llarg de les
dècades de 1970 i 1980, per a explorar la bretxa d'oci entre homes i
dones.
Jiménez Aleixandre, María Pilar. Moviendo los hilos del
patriarcado: el pensamiento feminista de Emilia Pardo Bazán.
Madrid: Editorial Menádes, març 2021. 202 p. ISBN: 9788412260090
Les autores s'acosten en profunditat al pensament d’Emilia Pardo i
exposen com no sols va denunciar els assassinats de dones, sinó que
va identificar els fonaments ideològics en què es basa aquesta
violència.
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Juanhuix, Judith. Una dona. Barcelona: Ara Llibres, octubre del 2021.
253 p. ISBN: 9788418928048 Disponible Biblio Digital
El seu trajecte vital és ple d’entrebancs i de reptes per mostrar-se al
món tal i com és: una dona, que lluita contra una muntanya d’estigmes
còmodament instal·lats en la nostra societat. Una dona amb ganes de
vida. Una dona trans.
Junyent, M.Carme. Som dones, som lingüistes, som moltes i diem
prou: prou textos incoherents i confusos. Canviem el món i
canviarà la llengua. Vic: Eumo, setembre de 2021. 257 p. ISBN:
9788497667425
Carme Junyent i una setantena de dones lingüistes analitzen l'ús i
l'abús del llenguatge suposadament no sexista i proposen alternatives,
maneres de dir i maneres de fer, que responguin als canvis socials.
Kantor, Jodi. She said: la investigación periodística que desveló
los abusos de Harvey Weinstein e impulsó el movimiento
#MeToo. Madrid: Libros del K.O, S.L.L., març de 2021. 376p. ISBN:
9788417678623
Més enllà del cas concret de Weinstein, aquest llibre també analitza el
context en el qual es va produir i les seves repercussions per al
moviment #MeToo.
Kern, Leslie. Ciudad feminista: la lucha por el espacio en un
mundo diseñado por hombres. Manresa: Bellaterra Edicions, 2021.
184 p. ISBN: 9788418684005
En Ciudad feminista, a través de la història, l'experiència personal i la
cultura popular, Leslie Kern exposa el que està ocult a simple vista:
les desigualtats socials construïdes a les nostres ciutats, llars i
veïnats.
Khalil, Nadia. Feminismo para dummies. Barcelona: Centro Libros
PAPF, març de 2021. 258 p. ISBN: 9788432906367
Aquest llibre tracta de llançar llum cap a al feminisme, i per a això
recopila i analitza de manera senzilla l'evolució històrica del moviment,
així com els seus avanços i els seus diferents corrents, des dels seus
orígens fins a l'actualitat.
Lafuente, Isaías. Clara Victoria: la crónica del debate que cambió
la historia de las mujeres. Barcelona: Editorial Planeta, novembre de
2021. 276 p. ISBN: 9788408249184
Aquest llibre relata com Espanya va aconseguir aprovar el dret al vot
femení en un encès debat en el Congrés que va tenir lloc entre dos
dones parlamentàries: Clara Campoamor i Victoria Kent, posicionades
a favor i en contra del sufragi universal.
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Lamb, Christina. Nuestros cuerpos, sus batallas: lo que la guerra
hace a las mujeres. Barcelona: Principal, octubre de 2021. 448 p.
ISBN: 9788418216268
Christina Lamb, corresponsal de guerra de llarga trajectòria, ens
ofereix una crònica de l'extraordinària tragèdia de la guerra, centrantse en els abusos comesos contra dones i les seves traumàtiques
conseqüències per a les supervivents.

Lastesis. Quemar el miedo: un manifiesto. Barcelona: Planeta, març
de 2021. 131 p. ISBN: 9788499988610 Disponible Biblio Digital
El nou crit de les creadores d'Un violador en el teu camí, l'himne
feminista que es va estendre per tot el planeta.

Lorde, Audre. Els diaris del càncer. Figueres: Cal·lígraf, setembre de
2021. 119 p. ISBN: 9788412358339
El relat intens, emotiu i corprenedor de la poeta afroamericana, líder
del feminisme americà, en el moment d'encarar el seu càncer de
mama.

MacCabe, Katie. Más que una musa: relaciones creativas que
eclipsaron a las mujeres. Barcelona: Garbuix Books, juny de 2021.
314 p. ISBN: 9788412332612
Estudio sobre la contribució de les dones al món de l'art en el qual
sovint han estat ignorades.

MacIntyre, Ben. Agente Sonya: amante, madre, soldado y espia.
Barcelona: Crítica, abril de 2021. 446 p. ISBN: 9788491992943.
Disponible Biblio Digital
Ben Macintyre accedeix als diaris i la correspondència privada de
Sonya per a revelar la seva història. Única dona que va sobreviure i va
prosperar durant dos dècades en el món de l'espionatge dominat per
homes i l'esforç emocional de ser esposa, mare, soldada i espia.
Mala Rodríguez. Cómo ser Mala. Barcelona: Temas de Hoy, juny de
2021. 173 p. ISBN: 9788499988832
Mala Rodríguez escriu en les seves memòries el camí que la va portar
del barri a l'Olimp del rap en espanyol, carregant-se al seu pas tots els
prejudicis d'un món on abans d'ella només hi havia homes.
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Maldonado Barahona, Teresa. Hablemos claro: retórica y uso del
lenguaje en el feminismo. Madrid: Catarata, agost 2021. 93 p. ISBN:
8413522919 Disponible Biblio Digital
La proliferació de termes en el llenguatge feminista en l'actualitat
resulta preocupant i perjudicial. És necessari mantenir debats que
responguin al substancial.
Manzanera, Laura. Insumisas: mujeres que se vistieron de hombre
en busca de igualdad. Barcelona: Principal, març de 2021. 233 p.
ISBN: 9788418216145
Amb un estil amè i rigorós, Laura Manzanera recull en aquest llibre les
vides i gestes d'aquestes insubmises, que, no conformis amb el destí
que la societat els havia imposat, es van rebel·lar i van fer història.
Márquez, Rosa. ¿Cerró usted las piernas?: contra la cultura de la
violación. Barcelona: Plan B, febrer de 2021. 198 p. ISBN:
9788417809799 Disponible Biblio Digital
Títol que neix a partir de la pregunta que una jutgessa li va fer a una
víctima de violació. És un assaig periodístic fonamental i necessari per
a desmuntar els mites i fal·làcies en els quals se sustenten la violència
masclista i la cultura de la violació.
Martínez Llorca, Ricardo. Sueño y verdad: pioneras en la aventura.
Madrid: Ediciones Desnivel, setembre de 2021. 127 p. ISBN:
9788498295740
Pioneres en l'aventura són perfils de dones que demostren que es pot
fer real el que es creia impossible. Dones que van imaginar, van
desobeir, van arriscar i van fer dels somnis la veritat dels seus dies i
les seves nits.
Martínez, Laura. Desde la trinchera: microbatallas feministes.
Barcelona: Catedral, febrer de 2021. 475 p. ISBN: 9788418059469
És un conjunt de vivències que porten el personal al polític, el
domèstic a l'espai públic. Elles lluiten cada dia les batalles que
sorgeixen a les aules, en les barres dels bars, les taules familiars o les
oficines del nostre país.

McAfee, Noëlle. Feminismo. Barcelona: Tibidabo
novembre de 2021. 197p. ISBN: 9788413478265

Ediciones,

El llibre rastreja en el temps i retorna fins al present per a explorar
l'enigma de qui va arribar primer, si l'opressió de les dones o les
nocions metafísiques i debilitants de qui i què són les dones.
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Medina, Vanessa G. Todas las cosas que nos tienen hasta el coño.
Barcelona: Plan B, novembre de 2021. 151 p. ISBN: 9788418051265
Disponible Biblio Digital
Primer llibre de “Hasta al coño”, el projecte feminista que proposa una
lluita amb humor en contra del patriarcat.

Miguel Álvarez, Ana de. Ética para Celia: contra la doble verdad.
Barcelona: Ediciones B, juny de 2021. ISBN: 9788466665537
Aquest llibre no és només una ètica per a noies, és també una crida
als nois perquè s'atreveixin a transgredir de veritat: perquè deixin de
posar-se en el lloc dels seus desitjos i es posin en el lloc de les altres.

Moalem, Sharon. El factor x: sobre la superioridad genética de la
mujer. Barcelona: Crítica, febrer de 2021. 250 p: ISBN:
9788491992745 Disponible Biblio Digital
Moalem explica des de la seva experiència mèdica per què les dones
superen als homes quant a resiliència, intel·lecte, immunitat i
resistència, i posa en dubte la perspectiva mèdica androcèntrica que
estudia i tracta a les dones des de l'òptica masculina.
Moore, Wendy. No es lugar para mujeres: la historia de las
doctoras que dirigieron el hospital más extraordinario de la
primera guerra mundial. Barcelona: Crítica, febrer de 2021. 518 p.
ISBN: 9788491992721 Disponible Biblio Digital
La història de les doctores que van dirigir l'hospital més extraordinari
de la primera guerra mundial.
Morales, Helen. El resurgir de Antígona: el poder subversivo de
los mitos. Barcelona: Editorial Kairós, maig 2021. 237 p. ISBN:
9788499888514
El resurgir de Antígona ens ofereix una nova manera d'entendre les
històries que donem per sabudes i ens mostra com podem recuperarles per a desafiar l'statu quo i criticar els règims injustos.
Ortega López, Teresa María. "Haberlas, haylas": campesinas en la
historia de España del siglo XX. Madrid: Marcial Pons Historia,
2021. 283 p. ISBN: 9788417945374
El rigor acadèmic de l'anàlisi històrica i la perspectiva de gènere
sustenten la present publicació que ofereix una visió plural sobre el
protagonisme de les dones rurals.
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Patou-Mathis, Marylène. El hombre prehistórico es también una
mujer: una historia de la invisibilidad de las mujeres. Barcelona:
Lumen, setembre de 2021. 363 p. ISBN: 9788426410092 Disponible
Biblio Digital
De la mà d'una de les majors especialistes en el comportament dels
neandertals, aquesta fascinant recerca d'arqueologia de gènere ens
revela una prehistòria com mai l'havíem llegit.
Pérez Ibáñez, Marta. Desigualdad de género: en el sistema del arte
en España. Madrid: Ménades, 2021. 202 p. ISBN: 9788412376210
Un breu repàs comparatiu a l'obra creada per dones artistes present
en museus, centres d'art, exposicions, etc, deixa en evidència una
desigualtat cridanera.

Phipps, Alison M. Jo sí, tu no: una mirada crítica sobre el
feminisme dominant. Barcelona: Eumo, novembre de 2021. 206 p.
ISBN: 9788497667524
Alison Phipps analitza les connexions del feminisme dominant amb el
capitalisme i el racisme, i evidencia que aquest fenomen pot acabar
reforçant la violència sexual contra les dones que no són blanques, de
classe mitjana i cisgènere.
Pontnou, Marta. Sexe ficció: manual per a pubilles del segle XXI.
Barcelona: Rosa dels Vents, abril de 2021. 140 p. ISBN:
9788418062124 Disponible Biblio Digital
Sexe ficció és un recull dels articles àcids i divertits que Marta
Pontnou ha publicat a Núvol durant l'últim any. Amb molta ironia i amb
una exactitud hilarant, es rebel·la contra la grisor de la pandèmia i
planta cara als homes que viuen ancorats al parvulari de l'amor.
Ramírez Fernández, Ángeles. Los feminismos ante el islam: el velo
y los cuerpos de las mujeres. Madrid: Los Libros de la Catarata,
2021. 205 p. ISBN: 9788413521855
Es pot emportar mocador i ser feminista al mateix temps? El vel pot
contribuir tant a l'opressió com ser utilitzat per a fer-li front.

Ranea Triviño, Beatriz. Desarmar la masculinidad: los hombres
ante la era del feminismo. Madrid: Catarata, 2021. 126 p. ISBN:
9788413522272
Beatriz Ranea ens dona les claus indispensables per a entendre que
la masculinitat hegemònica és una eina patriarcal que cal desarmar en
nom de la llibertat humana.

Recull bibliogràfic: Dia Internacional de les Dones – febrer 2022

Red de Migración, Género y Desarrollo; Quilombo Afrofeminista
Anticolonial. Diaspóricas: ensayos y saberes desde otros
feminismos. Barcelona: Distinta Autoediciones Éticas, 2021. 144 p.
ISBN: 9788412285925
Dotze assajos, en primera persona, on trobem la petjada que ha
deixat el racisme en les corporalitats afrollatines, afrocaribenyes i
afrodiaspóriques.
Río Cañadas, Paloma del. Más que olímpicas: mujeres que dejaron
huella más allá del deporte. Barcelona: Libros Cúpula, juny de 2021.
229 p. ISBN: 9788448027537
Aquest llibre ens dona l'oportunitat de descobrir històries de grans
figures de l'olimpisme femení, alhora que ens convida a reflexionar
sobre el futur i sobre les dificultats que històricament la dona ha tingut,
i continua tenint, per a estar en el més alt dels esports d'elit.
Risman, Barbara J. Adónde nos llevará la generación millennial:
en lucha contra la estructura de genero. València: Universitat de
València, 2021. 421 p. ISBN: 9788491348214
A partir de la seua teoria del gènere com a estructura social,Barbara
analitza les històries de vida d'un conjunt divers de “millennials” i les
seues identitats de gènere, ideologies, esperances i somnis per al
futur.
Robles, Lola. Identidades confinadas: la construcción de un
conflicto entre feminismo, activismo trans y teoría queer.
Benicasim: Útero Libros, juny 2021. 246 p. ISBN: 9788494994968
Lola Robles aborda el conflicte existent a l'interior del feminisme entre
dos postures enfrontades pel reconeixement dels drets de les
persones trans. Un conflicte que es dona, també, entre el sector
feminista més transexcloent i l'activisme trans i queer.
Rodó de Zárate, Maria. Interseccionalitat: desigualtats, llocs i
emocions. Manresa: Tigre de Paper, març de 2021. 239 p. ISBN:
9788416855964
S’aporten eines concretes per aplicar marcs interseccionals a la
investigació, nous conceptes per reflexionar sobre les pròpies
posicions d’opressió i privilegi i elements per encarar alguns dels
reptes polítics actuals.
Roig, Paola. Madre: escúchate, compréndete y date lo que
necesitas. Barcelona: Bruguera, març 2022. 288 p. ISBN
9788402426796
Paola Roig, autora, mare i psicòloga, descriu el fet que suposa ser
mare. Des dels seus coneixements com a psicòloga perinatal i la seva
trajectòria acompanyant maternitats, ens proposa un recorregut per
aquesta experiència única.
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Ros, Andrea. Lo hago como madremente puedo. Barcelona:
Destino, febrer del 2022. 256 p. ISBN 9788423360925
El primer llibre de la creadora de la comunitat Madremente per deixar
anar els dogmes, les guies i els consells i parlar només d'evidència
científica, d'emocionalitat, de necessitats i de mares.

Rosich, Mireia. En la estela del mito: doce figuras femeninas de la
Antigüedad clàssica. Barcelona: Kairós, abril 2021. 294 p. ISB:
9788499888484
Amb una mirada fresca que entrellaça mite, símbol, art i vivències,
descobrim que, potser sense saber-ho, avui lluitem com una
Amazona, ens arrabassa la passió com a Helena, obrim caixes
prohibides com va fer Pandora, teixim i desfem com Penélope.

Sánchez, Gervasio. Violencias, mujeres, guerras. Barcelona: Blume,
2021. 173 p. ISBN: 9788418725654
Desenes d'històries que relaten els patrons de violència que viuen les
dones en els conflictes armats.

Scott, Linda M. La economía doble X: el extraordinario potencial
de contar con las mujeres. Barcelona: Editorial Planeta, febrer de
2021. ISBN: 9788499988504 Disponible Biblio Digital
L'economia Doble X és una sòlida denúncia del sistema financer
actual, consolidada en centenars de dades i recerques sobre el
terreny, però també una apassionada exhortació cap a un canvi que
tindria repercussions en cada aspecte de la nostra vida.
Serra, Clara. Alianzas rebeldes: un feminismo más allá de la
identidad. Manresa: Bellaterra Edicions, 2021. 224 p. ISBN:
9788418684111
Un llibre decididament crític que afronta els principals debats que
travessen avui als feminismes i pren posició respecte a ells.

Simó, Isabel-Clara. No tinguis èxit: cultura, feminisme i nació
(1968-2019). Barcelona: Comanegra, octubre del 2021. 300 p. ISBN:
9788418022852
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Snyder, Rachel Louise. Sin marcas visibles: claves de la violencia
de género que pueden salvarte la vida. Madrid: Urano, maig 2021.
380 p. ISBN: 9788417694128
Snyder crea un relat trepidant que dona veu a tots els implicats en la
violència de gènere: víctimes i supervivents, familiars, professionals i
activistes que lluiten per trobar solucions més efectives; també als
perpetradors.
Solnit, Rebecca. La madre de todas las preguntes. Madrid: Capitán
Swing Libros, S.L., 2021. 181 p. ISBN: 9788412281750 Disponible
Biblio Digital
Important i encoratjador des de la perspectiva decididament feminista,
sobre i per a tots els que qüestionen les identitats de gènere i
advoquen per un món més lliure.
Taylor, Keeanga-Yamahtta. Com alliberar-nos: el feminisme negre i
el Combahee River Collective. Barcelona: Tigre de Paper, setembre
de 2021. 168 p. ISBN: 9788418705113
Com alliberar-nos és un esforç per tornar a connectar les arrels fondes
de l’anàlisi i la pràctica del feminisme negre amb els esforços
contemporanis d’organització.
Tiganus, Amelia. La revuelta de las putas. Barcelona: Penguin
Random House Grupo Editorial, setembre de 2021. 302 p.ISBN:
9788466668859 Disponible Biblio Digital
Arran de la seva experiència personal i de la seva manera d'entendre i
practicar la militància, ens transmet la importància d'entendre per què
«el personal és polític» i ens carrega de raons per a lluitar per un món
més just, igualitari i sense prostitució, per a les dones i les nenes.
Tovar, Lalo. Yo sonreiré por las dos: la vida en femenino según
Marge Simpson. Barcelona: Rocaeditorial, juliol de 2021. 202 p.
ISBN: 9788417805265 Disponible Biblio Digital
El reflex de la lluita callada, davant el masclisme, de milions de dones
a tot el món, des de l'òptica del particular de Marge Simpson.

Vall, Carla. Trenqueu en cas d'emergència: manual per a víctimes
i supervivents de violències masclistes. Barcelona: Univers Llibres,
febrer del 2022. 192 p. ISBN 9788418375897
Carla Vall analitza de manera amena i comprensible les violències
masclistes i els elements socials i individuals que ens porten a ser
potencials víctimes i agressors.
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Varona Gómez, Daniel. ¿Juez o jurado?: un análisis a partir de los
casos de mujeres maltratadas que se rebelan contra su tirano.
Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2021. 139 p. ISBN:
9788418244407
En el llibre es descriu detalladament aquesta diferència de tracte i
quines són les seves hipòtesis explicatives.

Vasallo, Brigitte. Lenguaje inclusivo y exclusión de classe.
Barcelona: Larousse, març de 2021. 158 p. ISBN: 9788418100994
En aquest text investiga sobre el llenguatge inclusiu, no a partir de les
paraules, sinó a partir dels mètodes de producció del discurs i de les
restriccions d'accés a aquesta producció.

Vergès, Françoise. No todas las feministas son blancas. Santander:
La Vorágine, setembre 2021.142 p. ISBN: 9788412238686
Françoise Vergès, no reivindica un nomenament de l'invisible sinó un
replantejament total de l'epistemologia i del pensament feminista

Viladomat i Canudas, Núria. Solteres i encantades: sobre l'estigma
de la solteria femenina i com esquivar-lo. Barcelona: Angle
Editorial, maig de 2021. 144p. ISBN: 9788418197758
Aquest llibre parla concretament d'això. De l'estigma social que gira
entorn de la solteria femenina, precisament pel fet de ser dones i de
voler ser independents.

VV.AA. Historia del movimiento feminista: relato de la lucha por
los derechos de las mujeres. Barcelona: Blume, 2021. 128
p.
ISBN: 9788418459306
Un senzill resum d'algunes de les qüestions, i de les persones que
s'han alçat, malgrat les diferències, per a lluitar per la igualtat.

Woolf, Virginia. Genio y tinta. Barcelona: Lumen, juny de 2021. 223 p.
ISBN: 9788426409522
Un volum inèdit que reflecteix l'enginy i la intel·ligència d'una autora
icònica.
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Llibres per a joves
Amavisca, Luis. Más puta que las gallinas: y otras animaladas
machistas. Madrid: NubeOcho, novembre 2021. 52 p. ISBN:
9788418599095
Aquest és un compendi crític i necessari “d’animalades masclistes”,
que l'escriptor i la il·lustradora aborden amb ironia i humor.
Barceló, Júlia. Operació biquini. Barcelona: Flamboyant, setembre
del 2021. 133 p. ISBN: 9788418304101 Disponible Biblio Digital
Operació Bikini és un llibre de divulgació ficcionada sobre la pressió
estètica escrit per a joves lectors a partir de dotze anys. És una guia
pràctica que planteja un camí cap a una relació més respectuosa amb
el nostre cos i amb els altres.
Climent, Mercè. No hi havia a València. València: Sembra Llibres,
setembre de 2021. 249 p. ISBN 9788416698622
Poderosa novel·la que ens convida a explorar les identitats i els
gèneres amb la ment i el cor ben oberts. Un llibre que naix d’un dels
poemes més bells de la nostra literatura per estirar el fil de totes les
maneres d’estimar que conviuen als carrers de la València actual.

Le Guin, Ursula K. Tehanu. Barcelona: Raig verd Editorial, març 2021.
257 p. ISBN 9788417925499 Disponible Biblio Digital (en castellà)
La quarta part del cicle de Terramar, escrit per Ursula K. Le Guin. Un
clàssic de la fantasia juvenil i dels amants del gènere.

Olid, Bel. Kora al final de l'escapada. Barcelona: Fanbooks,
setembre del 2021. 237 p. ISBN: 9788418327643 Disponible Biblio
Digital
Kora i Tina han acabat vivint en una barraca a les afores de la ciutat.
Kora, mig lloba i mig noia, rememora la seva relació amb l'Àngela
violentament truncada i se sent reconfortada per haver començat un
nou camí amb la Tina, tot i que les dues sobreviuen com poden.
Prieto, Núria. Calladeta no ets més maca. La Seu d'Urgell: Meraki,
novembre 2021. 97 p. ISBN: 9788412421866
Nuria Prieto, pretén, a través del relat en primera persona, mostrar
deu històries reals i properes. Les protagonistes són dones de menys
de 30 anys (excepte dos casos) que han patit violència de gènere.
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Llibres per a infants
Acosta, Alicia. La nina d'en Lluc. Madrid: NubeOcho, 2021. 34 p.
ISBN: 9788418133411
Una tendra història que ens recorda que no hi ha coses per a nenes i
coses per a nens.

Agnòdice. La primera metgessa de dones. Disponible Biblio Digital
Tant el registre de la narració com l’estil de les imatges estan
adequats a lectors a partir de 7 anys. El contingut, així com les
il·lustracions, s’asseguren de tractar temes didàctics transversals als
àmbits d’activitat del personatge, de cara tant a la lectura en família
com a l’ús en centres escolars i al reforç al programa educatiu.
Canela, Joan; Colonques, Jordi. Aitana i les feres. València: Sembra
Llibres, octubre de 2021. 126 p. ISBN 9788416698707
Divertida i emocionant aventura d’una xiqueta decidida a acabar amb
les injustícies del seu món. Una història que trenca rols i prejudicis de
la mà d’éssers extraordinaris com els Menjacucs, la Dentaruda o les
Negrotes d’Ullal de Sabre.
Córcoles, Raquel. Modernita se pregunta: ¿qué es lo normal?
Barcelona: Zenith Editorial, novembre de 2021. 45 p. ISBN:
9788408248170
Modernita, una nena plena de curiositat que no deixa de fer
preguntes. Un conte amb el qual els infants aprendran que el normal
és un món divers.
Iahdih Said, Násara. No somos princesas somos guerreres.
Barcelona: Penguin Random House, març de 2021. 95 p. ISBN:
9788417605650
Once reconegudes autores i activistes s'uneixen en un sol àlbum de
contes per a abordar temes imprescindibles per a vosaltres, les
feministes del futur.
Luchadoras: aventureras, reinas, políticas, pacifistas y muchas
más que han hecho historia. Barcelona: Shackleton Books, febrer
de 2021. 91 p. ISBN: 9788413610115
Descobreix la vida d'unes dones que et meravellaran: reines,
exploradores, activistes i aviadores. Totes elles tenen en comú que
van ser unes grans lluitadores!
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Navarro, Olga. Enfermeras invisibles: inventoras, invencibles,
increïbles. Barcelona: Plan B, maig de 2021. 112 p.
ISBN:
9788418051302 Disponible Biblio Digital
Trepidants aventures de viatges i perills, relats de superació i grans
descobriments científics és el que trobaràs en la vida d'aquestes
catorze dones valentes i invisibles que van donar tot pels altres fent el
que millor sabien, cuidar.

Olid, Bel. Fora disfresses!. Barcelona: La Galera, 2021. 58 p. ISBN:
9788424671235
Un llibre per descobrir l’alegria contagiosa d’atrevir-se a desafiar les
nostres absurdes.

Sabaté, Glòria. Bruixes: deu relats de dones sàvies i màgiques de
la nostra història. Barcelona: Bindi Books, octubre de 2021. 92 p.
ISBN: 9788418288234
Deu relats basats en les bruixes més conegudes de la nostra història i
aquells qui les van perseguir i ajudar.
Serret, Cristina. Científiques: astrònomes, biòlogues, enginyeres i
moltes més que han fet història. Barcelona: Shackleton Books,
octubre de 2021. Primera edició a Shackleton Kids. 75 p. ISBN:
9788413610689
En aquest llibre descobriràs la vida de les dones mes enginyoses de
la historia: arqueòlogues, físiques, astrònomes... totes elles van ser
científiques excepcionals!
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Filmografia
Agüero, Pablo. Akelarre. Madrid: Avalon, 2021. 90 min.
País Basc, 1609. Els homes de la regió s'han anat a la mar. Ana
participa en una festa en el bosc amb altres noies del llogaret. El jutge
Rostegui, encomanat pel Rei per a purificar la regió, les fa arrestar i
les acusa de bruixeria. Decideix fer el necessari perquè confessin el
que saben sobre el Akelarre.
Anastasia Mikova y Yann Arthus-Bertrand. Woman / Hope Production;
dirigida por Barcelona: Adso Films, 2021. 105 min
Documental que ens porta per tots els racons del món per a conèixer
el retrat íntim de milers de dones amb diferents camins de vida,
modelats per la seva cultura, la seva fe o la seva història familiar.
Fennell, Emerald. Una joven prometedora. Madrid: Universal
Pictures, 2021. 109 min.
Cassie tenia un brillant futur per davant fins que un desagradable
incident va truncar la seva carrera. Ara res en la seva vida és el que
sembla: és intel·ligent, audaç i viu una doble vida de nit. Cassie té
l'oportunitat d'esmenar tot el que no va sortir bé en el seu passat,
venjant-se dels culpables.
Gillespie, Craig. Cruella. Madrid: The Walt Disney Company, 2021.
120 min.
Londres, anys 70. Decidida a convertir-se en una exitosa
dissenyadora de moda, s'associa amb un parell de lladres per a
sobreviure. Però quan el seu talent per a la moda crida l'atenció de la
llegendària dissenyadora, Estella canvia el rumb de la seva vida fins
que una sèrie d'esdeveniments la porten a assumir el seu costat
malvat.
Hall, Don. Raya y el último dragón. Madrid: Walt Disney Company
Iberia, 2021. 90 min.
En el fantàstic món de Kumandra, humans i dracs van viure junts.
Però quan unes forces del mal van amenaçar el territori, els dracs es
van sacrificar per a salvar a la humanitat. Ara, 500 anys després,
aquestes mateixes forces malignes han tornat i Raya, una guerrera
solitària, haurà de trobar a l'últim i llegendari drac per a reconstruir un
món destruït i tornar a unir al seu poble.
Iglesias, Alberto. Madres paralelas. Madrid: Quartet Records, 2021.
66 min.
Dos dones coincideixen en una habitació d'hospital on donaran a llum.
Ambdues estan solteres i es van quedar embarassades per accident.
Janis, de mitjana edat, no es penedeix i està exultant. L'altra, Ana, una
adolescent, està espantada, penedida i traumatitzada. Les poques
paraules que intercanviïn en aquestes hores crearan un vincle.
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Jenkins, Patty. Wonder Woman 1984. Madrid: Warner Bros. Home
Entertainment, 2021. 145 min.
En 1984, en plena Guerra Freda, Diana Prince, coneguda com
Wonder Woman, s'enfronta a l'empresari Maxwell Lord i a la seva
antiga amiga Barbara Minerva
Palomero, Pilar. Las niñas. Madrid: Bteam Pictures, 2021. 97 min.
Any 1992. Celia, una nena d'11 anys, viu amb la seva mare i estudia
en un col·legi de monges a Saragossa. Brisa, una nova companya
nouvinguda de Barcelona, l'empeny cap a una nova etapa en la seva
vida: l'adolescència. En aquest viatge, a l'Espanya de la Expo i de les
Olimpíades del 92, Celia descobreix que la vida està feta de moltes
veritats i algunes mentides.
Shortland, Cate. Viuda negra. Madrid: The Walt Disney Company
Iberia, 2021. 128 min.
Natasha Romanoff, àlies Vídua Negra, s'enfronta als capítols més
foscos de la seva història quan sorgeix una perillosa conspiració
relacionada amb el seu passat. Natasha ha de bregar amb la seva
història com a espia i amb les relacions destruïdes que va deixar
enrere molt abans de convertir-se en Venjadora.

Taymor, Julie. The glorias. Madrid: Tripictures, 2021. 146 min.
La història de l'activista i periodista Gloria Steinem, qui es va convertir
en la principal portaveu del moviment feminista en els anys seixanta i
setanta.
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Programes de ràdio – Podcasts
Ciberlocutorio
Ràdio Primavera Sound

Presentat per Andrea
Gumes i Anna
Pacheco

El podcast de la
anguila
(estrena 5 de març)
Presentat per Paula
Bonet

Deforme semanal ideal
total
Ràdio Primavera Sound

Presentat per Isa
Calderón y Lucía
Lijtmaer

El nou paradigma
Presentat per Natza
Farré i Judit Martín

Gent de merda
Ràdio Primavera Sound

Presentat per Clàudia
Rius, la Paula
Carreras, la Rita Roig i
l’Ofèlia Carbonell

Histeria colectiva
Presentat per Elena
Crespi i Sílvia Catalán

Las chicas
Cadena Ser

Les dones i els dies
Catalunya Radio

Presentat per
Celia Montalbán i
María Guerra

Presentat per Montse
Virgili

Les golfes
Presentat per Anna
Pazos i Júlia Bacardit

Oye Polo
Ràdio Primavera Sound

Presentat per Ana Polo i
Maria Rovira

Sangre fucsia
Radiojaputa

Presentat per Ágora Sol
Radio
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APPS per a nenes i nens
Mujeres
extraordinarias
Edat 6-8 anys

Mujeres que cambiaron el
mundo
Edat 6-8 anys
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NOTES

Creus que hi manca algun recurs imprescindible? Escriu-nos!
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Argus (espai personal)
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/

Atena (catàleg i préstec interbibliotecari)
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/

eBiblio – Biblio Digital
(plataforma de préstec de llibres electrònics)
https://ebiblio.cat/ i APP Biblio Digital
***************

Tots els butlletins bibliogràfics de la Biblioteca de Gandesa:
http://www.gandesa.cat/biblioteca/butlletins-bibliografics/

També et poden interessar els següents butlletins:
Sexualitat femenina a la maduresa (octubre 2021)
Dones i feminismes (febrer 2021)
***************
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C. Teresa Borràs Domènech, 4
biblioteca@gandesa.cat – 977420555
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