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Els diferents recursos s’han classificat per blocs, en funció de la tipologia dels recursos o àmbit
temàtic:
1. Còmic
2. Teatre i poesia
3. Novel·la
4. Biografies
5. Assaig

Álvarez, Henar. La mala leche. Barcelona: Planeta, 2021. 141 p.
ISBN: 9788408234562 Disponible e-biblio.cat
Una novel·la gràfica sobre els drames de la vida moderna on
s'entremesclen feminisme, maternitat i sexe en clau d'un humor
irreverent.

Bagge, Peter. Credo: Rose Wilder Lane, la feminista libertaria.
Barcelona: La Cúpula, 2020. 71 p. ISBN: 9788417442583
Credo és un acostament a la brillant Lane, escriptora, feminista,
corresponsal de guerra i fundadora del moviment llibertari
estatunidenc.

Campbell, Jessica. XTC69. Bilbao: Astiberri, 2020. 120p. ISB:
9788417575762
Campbell combina magistralment l'humor i la crítica feminista
juntament amb la ciència-ficció per a burlar-se del masclisme i la
misogínia alhora que riu de si mateixa.

Limone, Shara. No me toques los limones. Barcelona: Grijalbo,
2020. 144 p. ISBN: 9788417752941 Disponible e-biblio.cat
Novel·la gràfica reivindicativa plena d'humor i situacions quotidianes
sobre feminisme i igualtat.

Ottaviani, Jim. Astronautas: mujeres en la última frontera.
Barcelona: Astronave, 2020. 163 p. ISBN: 9788467941708
Descobreix de prop l'humor i l'embranzida de Mary Cleave, Valentina
Tereshkova i les primeres dones en l'espai.

Recull bibliogràfic: Dia Internacional de les Dones – febrer 2021

Satrapi, Marjane. Brodats. Barcelona: Reservoir Books, 2021. 144 p.
ISBN: 9788418052019
Brodats és un llibre radicalment viu que ens ensenya què vol dir ser
dona, no només en un país islàmic, sinó a qualsevol punt del món.

Atwood, Margaret. L'Alè misteriós: poemes escollits 1965-2007.
Barcelona: Edicions de 1984, 2020. 254 p. ISBN: 9788416987641
Selecció de poemes que abasten més de quaranta anys de producció
poètica d’Atwood.

Bàrcia, Adriana. Efluvis domèstics. Girona: Edicions Tremendes,
2020. 65p. ISBN: 9788412013672
Aquest segon poemari d’Adriana Bàrcia José són descàrregues
luminescents en el gas o l’aire d’una casa que és seu de la família.
Són també la resposta a moltes veus d’artistes, dones i mares com
Mary W. Shelley, Emily Dickinson, Rosa M. Arquimbau, etc.
Gual, Anna. Ameba. Girona: Llibres del Segle, 2020. 82 p. ISBN:
9788481289992
Conjunt de poemes que versen sobre la maternitat estructurats en
dues parts, 'L'enigma del microbi' (gestació) i 'Proliferació
multicel·lular' ( part i el postpart).
Kaur, Rupi. Tot el que em cal ja ho duc a dins. Barcelona: Empúries,
2021. 190 p. ISBN: 9788417879778 Disponible e-biblio.cat

L’autora torna amb alguns dels temes característics de la seva
obra, com són el feminisme, el trauma, la pèrdua o l’amor, però ara
en un exercici únic de generositat i honestedat a partir
d’experiències molt personals.
VV.AA. Pioneres modernes: dotze autores de l'escena catalana
1876-1938: una antologia. Tarragona: Arola Editors, 2020. 443 p.
ISBN: 9788412163100
Dotze obres que no han tingut gaire ocasió fins avui de pujar a escena i ser
pròpiament teatre. Una literatura dramàtica d'interès i nivell. Dotze obres
eloqüents en dos sentits, enrere i endavant: en clau del passat modern i en
clau de les dècades actuals.
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Allende, Isabel. Mujeres del alma mía: sobre el amor impaciente, la
vida larga y las brujas buenas. Barcelona: Plaza & Janés, 2020. 189
p. ISBN: 9788401023668 Disponible e-biblio.cat

Agirre, Katixa. Les mares no. Barcelona: Amsterdam, 2020. 189 p.
ISBN: 9788417918309 Disponible e-biblio.cat

Baltasar, Eva. Boulder. Barcelona: Club Editor, 2020. 145 p. ISBN:
9788473292573 Disponible e-biblio.cat

Beauvoir, Simone de. Les inseparables. Barcelona: Angle editorial,
2020. 143 p. ISBN: 9788418197260 Disponible e-biblio.cat

Casquet, Noemí. Zorras. Barcelona: Ediciones B, 2020. 284p. ISBN:
9788466667593 Disponible e-biblio.cat

Casquet, Noemí. Malas. Barcelona: Ediciones B, 2020. 286 p. ISBN:
9788466667609
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Casquet, Noemí. Libres. Barcelona: Ediciones B, 2020. 329 p. ISBN:
9788466667616

Colombani, Laetitia. Les vencedores. Barcelona: Salamandra, 2020.
217 p. ISBN: 9788416310333 Disponible e-biblio.cat

De Paz, Diana. Nada menos que Max. Espasa 2020. 440p. ISBN:
9788467057706 Disponible e-biblio.cat

Delbo, Charlotte. Cap de nosaltres tornarà; seguit per un
coneixement inútil: (Auschwitz i després, I i II). Barcelona: Club
Editor 1959, S.L.U, 2020. 339 p. ISBN: 9788473292504 Disponible ebiblio.cat

El Hachmi, Najat. Dilluns ens estimaran. Edicions 62 2021. 272 p.
ISBN: 9788429779509 Disponible e-biblio.cat

Esponellà, Núria. Ànima de tramuntana. Barcelona: Columna,
2020.492 p. ISBN: 9788466426961
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Ferrante, Elena. La vida mentidera dels adults. La campana, 2020.
368p. ISBN: 9788416863693 Disponible e-biblio.cat

French, Marilyn. El cuarto de las mujeres. Barcelona: Lumen, 2020.
750 p. ISBN: 9788426419927 Disponible e-biblio.cat

Gilman, Charlotte Perkins. Terra d'elles. Barcelona: Laertes, 2020.
286 p. ISBN: 9788418292163

Gordó, Laura. La noia de les ovelles pigallades: Anna Plana, una
pastora a contracorrent als cims del Pirineu. Valls: Cossetània
Edicions, 2020. 136 p. ISBN: 9788490349236 Disponible e-biblio.cat

Harpman, Jacqueline. Jo, que no he conegut els homes. Barcelona:
Edicions del Periscopi, 2020. 227p. ISBN: 9788417339593
Disponible e-biblio.cat

Karr, Mary. La flor. Madrid: Errata Naturae; Cáceres: Periférica, 2020.
432 p. ISBN: 9788417800666
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Korn, Carmen. Filles d'una nova era. Barcelona: Editorial Planeta,
2020. 558 p. ISBN: 9788466426336

Läckberg, Camilla. Dones que no perdonen. Barcelona: Amsterdam,
2020. 205 p. ISBN: 9788417918262 Disponible e-biblio.cat

Lispector, Clarice. Restes de carnaval: antologia de contes.
Barcelona: Editorial Comanegra, 2020. 373p. ISBN: 9788418022470

Matlwa, Kopano. Coconut. València: Sembra llibres; 2020. 169 p.
ISBN: 9788416698370

Medel, Elena. Las maravillas. Barcelona: Anagrama, 2020. 226 p.
ISBN: 9788433999085. Disponible e-biblio.cat

Montfort, Vanessa. La mujer sin nombre. Barcelona: Plaza & Janés,
2020. 620 p. ISBN: 9788401025006 Disponible e-biblio.cat
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Navarro, Brenda. Casas vacías. Madrid: Sexto Piso, 2020. 161 p.
ISBN: 9788417517649

Nelson, Maggie. Els argonautes. Barcelona: L'Altra Editorial, 2020.
202p. ISBN: 9788412006964. Disponible e-biblio.cat

Pradas, Núria. Toda una vida para recordar. Barcelona : Editorial
Planeta, 2020. 457 p. ISBN: 9788408225669

Pine, Emilie. Apunts personals. Barcelona: L'Altra Editorial, 2020.
191 p. ISBN: 9788412006988

Roig, Montserrat. L'hora violeta. Barcelona: Edicions 62, 2020. 303 p.
ISBN: 9788429778342 Disponible e-biblio.cat

Simó, Isabel-Clara. El teu gust. Alzira: Edicions Bromera, 2020. 197p.
ISBN: 9788490269886

Recull bibliogràfic: Dia Internacional de les Dones – febrer 2021

Solnit, Rebecca. Recuerdos de mi inexistència. Lumen, S.A. 2021.
288p. ISBN: 9788426408266 Disponible e-biblio.cat

Springora, Vanessa. El consentimiento. Lumen, S.A. 2020. 200 p.
ISBN: 9788426409270 Disponible e-biblio.cat

Taddeo, Lisa. Tres dones. Barcelona: Més Llibres, 2020. 380 p.
ISBN: 9788417353209

Toews, Miriam. Elles parlen. Barcelona: Editorial Les Hores, 2020.
231p. ISBN: 9788494904981 Disponible e-biblio.cat

Ugresic, Dubravka. Baba Yagá puso un huevo. Madrid:
Impedimenta, 2020. 370 p. ISBN: 9788417553395 Disponible ebiblio.cat

VV.AA. Si las mujeres mandasen: relatos de la primera ola
feminista. Madrid: Siruela, 2020. 475 p. ISBN: 9788417996703
Disponible e-biblio.cat
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Agniel, Dominique. Alexandra David-Neel: exploradora y feminista.
Barcelona: Península, 2020. 215 p. ISBN: 9788499428703

Brun, Sara. El mundo en femenino: 50 pioneras españolas.
Barcelona: Grijalbo, 2020. 114 p. ISBN: 9788417752187 Disponible
e-biblio.cat

Feldman, Deborah. Unorthodox: l'escandalosa història de com
vaig abandonar les meves arrels hassídiques. Barcelona: Columna
Edicions, Llibres i Comunicació, 2020. 409 p. ISBN: 9788466426893
Disponible e-biblio.cat

Fernández, Nona. Voyager. Barcelona: Literatura Random House,
2020. 179 p. ISBN: 9788439736301 Disponible e-biblio.cat

Fox, Amaryllis. Encubierta: mi vida al servicio de la CIA. Barcelona:
Roca Editorial de Libros, 2020. 270 p. ISBN. 9788418014918
Disponible e-biblio.cat

Gelonch i Viladegut, Antoni. 100 pioneres catalanes: obrint portes
van canviar la història. Barcelona: Viena Edicions, 2020. 222P.
ISBN: 9788417998288
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Gordon, Lyndall. Proscritas: cinco escritoras que cambiaron el
mundo. 428 p. ISBN: 9788490656464 Disponible e-biblio.cat

Hesse, María. Marilyn: una biografia. Barcelona: Lumen, 2020. 180
p. ISBN: 9788426407771 Disponible e-biblio.cat

Jones, Hettie. Cómo me convertí en Hettie Jones. Madrid: Árdora
Ediciones, 2020. 328 p. ISBN: 9788488020727

León, María Teresa. Memoria de la melancolía Sevilla: Editorial
Renacimiento, 2020. 460 p. ISBN: 9788417950750

Moser, Benjamin. Sontag: vida y obra. Barcelona: Anagrama, 2020.
825 p. ISBN: 9788433908131 Disponible e-biblio.cat

Muñoz Páez, A. Marie Curie. Barcelona: Debate, 2020. 331 p. ISBN:
9788417636807
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Tsjeng, Zing. Mujeres olvidadas: las científicas. Madrid: Oberon,
2020. 224 p. ISBN: 9788441542143

Auffret, Séverine. La gran historia del feminismo: de la antigüedad
a nuestros días; traducción del francés Silvia Kot. Madrid: La Esfera
de los libros, 2020. 532 p. ISBN: 9788491647423
Séverine Auffret rastreja el desenvolupament de diferents idees
feministes des de les seves primeres manifestacions fins a la
contemporaneïtat, des de l'antic Egipte, passant per l'Amèrica
precolombina fins a les formulacions més actuals.
Barderi, Montse. Manual d'amor aristotèlic per a dones del segle
XXI. Barcelona: Edicions Destino, 2020. 83p. ISBN: 9788497102988
Un llibre que tracta d’un tema que se’n parla poc: el maltractament de
baix voltatge. No deixa marques, no hi ha grans insults, però
menyscaba el propi jo fins a l’aniquilació.
Batallé Prats, Iolanda. Atreveix-te a fer les coses a la teva manera:
la revolució del lideratge de les dones. Barcelona: Edicions
Destino, 2021. 106p. ISBN: 9788497103053 Disponible e-biblio.cat
És un al·legat personal i alliberador, emotiu, directe i lúcid que, amb
coratge, ens convida a viure, a fer i a dirigir lluny de l’autoritarisme
imposat, amb la premissa de l’autoconeixement com a base d’una
gestió empàtica, eficaç i feliç.
Blanc, Aurélia. Educar contra el machismo: manual de educación
antisexista para niños libres y felices. Barcelona: Roca editorial,
2020. 239 p. ISBN: 9788417805241
Primer llibre d'educació no sexista enfocat als nens. Un llibre que
porta el feminisme a la vida familiar.

Bolinches, Antoni. La síndrome de les superdones: perquè les
dones d'èxit tenen més dificultats amoroses. Barcelona: Amat
editorial, 2020. 175 p. ISBN: 9788418114045
Si vol conèixer en què consisteix, el “síndrome de les superdones” qui
pot patir-lo i com pot tractar-se, només has de començar a llegir.
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Boya, Mireia. Trencar el silenci. Barcelona: Ara Llibres, 2020. 187 p.
ISBN: 9788417804282 Disponible e-biblio.cat
Un homenatge a les dones del referèndum i a totes les que ens han
precedit en la lluita feminista, però també un crit a la vida i al futur per
empoderar les noies que vindran.

Brown, Jenny. Maternitats en vaga: la lluita oculta de les dones pel
treball reproductiu. Manresa: Tigre de paper, 2020. 283 p. ISBN:
9788416855865
Aquest assaig analitza amb detall les polítiques, grups de pressió i
interessos que s’amaguen darrere les legislacions sobre control de
natalitat i salut sexual.
Cabré, M. Àngels. El llarg viatge de les dones: feminisme a
Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 2020. 297 p. ISBN:
9788429778373 Disponible e-biblio.cat
Recull cinquanta textos fonamentals, tant individuals com col·lectius,
de més d'una trentena de dones, que, des de finals del segle XIX i al
llarg de tot el segle XX, van apuntalar amb un posicionament
contundent el feminisme a Catalunya.
Cadoche, Élisabeth. El síndrome de la impostora: ¿por qué las
mujeres siguen sin creer en ellas mismas?. Barcelona: Península,
2021. 331p. ISBN: 9788499429670
Aquest llibre aprofundeix en les causes psicològiques de la síndrome
de la impostora i dóna eines per a aprendre a creure en una mateixa i
guanyar la seguretat necessària per a tenir una carrera professional i
personal reeixida.
Chollet, Mona. Belleza fatal: la tiranía del look o los nuevos
rostros de una alienación femenina. Barcelona: Ediciones B, 2020.
253 p. ISBN: 9788466667302 Disponible e-biblio.cat
Mona Chollet, referent feminista, analitza, en aquest llibre, les noves
formes d'alienació femenina procedents de la indústria de la moda i
del culte al cos perfecte.
Criado, Caroline. La mujer invisible: descubre cómo los datos
configuran un mundo hecho por y para los hombres. Barcelona:
Seix Barral, 2020. 527 p. ISBN: 9788432236136
Assaig que exposa, a través d'estadístiques i històries personals
recollides per tot el món, com les dades que conformen la societat,
lluny de ser objectius, també estan marcats per un biaix masculí.
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Díaz, Jenn. Dona i poder: com i per què feminitzar la política.
Barcelona: Ara llibres, 2020. 92 p. ISBN: 9788417804596
Una anàlisi de la manera de fer política de les dones i un manifest que
reivindica el seu poder efectiu dins les nostres institucions. Un clam
per passar immediatament a l'acció.

Domínguez, Yolanda. Maldito estereotipo: ¡así te manipulan los
medios y las imágenes!. Barcelona: Ediciones B, 2021. 269p. ISBN:
9788466668835
Una anàlisi crítica sobre perquè funcionen els estereotips i que fer per
a combatre les desigualtats que generen.

Federici, Silvia. Bruixes, caça de bruixes i dones. Manresa : Tigre
de paper, 2020. 99 p. ISBN: 9788416855605 Disponible e-biblio.cat
Federici ha actualitzat el material del seu conegut llibre Caliban i la
bruixa i posa de relleu la resistència actual i les alternatives que
construeixen les dones.

Feixas Torras, Txell. Dones valentes. Barcelona: Ara Llibres,2020.
172 p. ISBN: 9788417804329 Disponible e-biblio.cat
Un homenatge a les dones que no s'han sotmès i que estan canviant
la història de l'Orient Mitjà.

Ferrer Valero, Sandra. Pioneras del feminismo: una historia de las
primeras luchadoras. Barcelona: Principal de los Libros, 2020. 382 p.
ISBN: 9788418216039
L'autora a través de cadascuna de les vides de les dones d'aquest
llibre ens recorda que la lluita feminista es remunta molt temps enrere
i que cadascuna va contribuir a construir l'edifici que avui és el
feminisme.
Genebat, Cristina. Som iguals o no?: interpretant el feminisme.
Barcelona: Penguin Random House, 2020. 203 p. ISBN:
9788417909093 Disponible e-biblio.cat
L’autora reflexiona sobre la condició de ser dona. De l’agressivitat
d’algunes formes de feminisme ha acabat desdibuixant el de l’autora, i
per això s’ha decidit a escriure aquest llibre que reflexiona sobre la
condició de les dones a partir del context d’un embaràs.
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Goldman, Vivien. La venganza de las punks: una historia feminista
de la música de Poly Styrene a Pussy Riot. Barcelona: Contra,
2020. 246 p. ISBN: 9788412130041
En aquest llibre la nostra multidisciplinària artista pretén desenterrar
de l'oblit a les dones punk que, sense caure en els estereotips
imposats pel patriarcat, van crear música visceral, rebel, i
contestatària.
Guardia Herrero, Carmen de la. Las maestras republicanas en el
exilio: como una luz que se prende. Madrid: Los Libros de la
Catarata, 2020. 301 p. ISBN: 9788413520124 Disponible e-biblio.cat
Les mestres de la República van ser dones transgressores que van
lluitar per apropiar-se del seu destí en una època de dramàtiques
ruptures: l'esclat de la Gran Guerra, la grip de 1918, el crack del 29,
l'ascens dels totalitarismes i, finalment, la Guerra Civil Espanyola.
Guillermoprieto, Alma. ¿Será que soy feminista?. Barcelona:
Literatura Random House, 2020. 145 p. ISBN: 9788439737094
En aquest assaig, l’autora es descobreix interrogant-se a si mateixa
sobre el seu feminisme. El seu dubte és alhora un recorregut pel seu
pensament, els seus records i una sèrie de vivències que van
resignificant-se a la llum de l'actual ressorgiment de la revolució de les
dones: el #MeToo, les noves masculinitats, l'ètica.
Harmange, Pauline. Jo, els homes, els detesto. Barcelona: Destino,
2020. 112 p. ISBN: 9788497103060 Disponible e-biblio.cat
La Pauline Harmange és una dona feminista que té la tesi que per
aconseguir una societat justa on hi hagi igualtat d’oportunitats s’ha de
fer entendre als homes que han de renunciar activament als seus
privilegis, culturalment molt arrelats.
Herrera, Coral. Dueña de mi amor: mujeres contra la gran estafa
romàntica. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2020. 127 p. ISBN:
9788413520513 Disponible e-biblio.cat
En aquest llibre l'autora desemmascara a tots aquells que es
beneficien del sofriment de les dones i interpel·la als homes perquè
s'uneixin a la revolució fent autocrítica amorosa, individual i col·lectiva.
Hodges, Kate. Brujas, guerreras, diosas: las mujeres más
poderosas de la mitologia. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2020.
223 p. ISBN: 9788412152159
Una guia il·lustrada per Lee-Merrion que recull les figures femenines
més rellevants de la mitologia. Llegendes del voltant del món que han
marcat el pas dels temps i que han estat demonitzades per la
narrativa de la història patriarcal.
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Hooks, Bell. ¿Acaso no soy yo una mujer?: mujeres negras y
feminismo. Bilbao: Consonni, 2020. 276 p. ISBN: 9788416205561
Assaig on s'examina l'opressió que les dones negres han sofert i
continuen sofrint des del segle XVII fins a l'actualitat.

Hooks, Bell. Teoría feminista: de los márgenes al centro. Madrid:
Traficantes de sueños, 2020. 259 p. ISBN: 9788412276213
A partir de la seva trajectòria biogràfica dins d'una comunitat negra en
la seva Kentucky natal i després com a estudiant i acadèmica negra
en el moviment feminista, Hooks ens ofereix una mirada particular, al
mateix temps des de dins i des de fora del nucli del domini capitalista,
blanc i patriarcal.
Konkle, Karin. Autodefensa feminista para todo el mundo.
Barcelona: Larousse, 2020. 191p. ISBN: 9788418100154
Aquest llibre tracta l'autodefensa en tot el seu abast, abastant la gestió
de les emocions, l'espai personal, la comunicació i el conflicte físic, a
més del marc social en el qual la violència es produeix.

Légère, Julie. Los secretos de las brujas: una iniciación a nuestra
historia y nuestros saberes. Madrid: Errata Naturae, 2020. 77p.
ISBN: 9788417800673
La història de les bruixes, la seva simbologia i misticisme, desgranats
en aquest llibre de col·leccionista bellament il·lustrat.

Lienas, Gemma. Drets fràgils: autobiografia d'una generació de
dones. Barcelona: Edicions 62, 2020. 179 p. ISBN: 9788429778885
Disponible e-biblio.cat
Un llibre ple d’informació, reflexiu, serè, personal, que retrata una lluita
històrica d’unes dones que van lluitar perquè la igualtat entre dones i
homes fos legal i real.
Macadam, Heather Dune. 999: les primeres dones d'Auschwitz.
Barcelona: Comanegra, 2020. 411 p. ISBN: 9788418022258
Basat, principalment, en entrevistes a les testimonis supervivents de
l’holocaust i els seus familiars, el llibre reconstrueix la vida d’algunes
d’aquestes noies que, enganyades pel govern eslovac, van marxar
pensant que anaven a treballar durant uns pocs mesos i van acabant
sent esclavitzades a Auschwitz.
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Maeztu, María de. Feminismo, literatura y exilio: artículos
periodísticos 1937-1945. Valencina de la Concepción (Sevilla):
Editorial Renacimiento, 2020. 374 p. ISBN: 9788418387036
Recopila articles periodístics de Maeztu escrits durant el seu exili
americà amb unes línies temàtiques ben definides: articles que donen
suport a la seva incansable lluita per l'educació femenina.
Magazine, Pikara. Feminismos: miradas desde la diversidad.
Madrid: Ediciones Oberon, 2020. 191 p. ISBN: 9788441542044
En aquest llibre, els qui t'expliquen el feminisme són aquelles que
continuen veient-se fora de focus: les dones migrades, les
afrodescendents, les gitanes, les lesbianes, les trans, les mares, les
neurodivergents, les discapacitades, les grosses i les rurals.
Maleno Garzón, Helena. Mujer de frontera: defender el derecho a la
vida no es un delito. Barcelona: Edicions 62, 2020. 222p. ISBN:
9788499429052 Disponible e-biblio.cat
L’autora conta la història de la persecució policial que va sofrir la
Defensora de Drets Humans. Explica com va afrontar un procediment
al Marroc, amb informes de la UCRIF espanyola, en els quals aquest
cos de seguretat de l'estat li demanava la cadena perpètua.
Mansbridge, Jane J. Feminismo: breve introducción a una
ideología política. Barcelona: Página indómita, 2020. 120 p. ISBN:
9788494999246
Les autores ens mostren els punts en comú i les línies divisòries dels
diferents feminismes i llancen llum sobre una ideologia política que ha
cobrat un enorme protagonisme en l'esfera pública.
Marañón, Iria. Educar a un niño en el feminismo. Barcelona:
Plataforma Editorial, 2020. 254 p. ISBN: 9788417886653
Malgrat la consciència de la necessitat d'una educació més justa i
feminista, els homes continuen sent educats segons les pautes del
patriarcat. El llibre ajuda a detectar i combatre aquests masclistes en
l'educació.

Martín Barranco, María. Mujer tenías que ser: la construcción de lo
femenino a través del lenguaje. Madrid: Los Libros de la Catarata,
2020. 238 p. ISBN: 9788413520575 Disponible a eBiblio.cat
A través de l'anàlisi de refranys, expressions i significats de la cultura
popular, María Martín repassa les mil i una paraules que han contribuït
a construir el femení.
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Marçal, Maria Mercè. Sota el signe del drac: proses crítiques:
1985-1997. Barcelona: Editorial Comanegra, 2020. 295 p. ISBN:
9788418022586
Aquest recull constitueix un recorregut pels referents estètics i polítics
de la poeta, i reconeix Marçal com una crítica cultural de primer ordre i
com una baula necessària en qualsevol història de la cultura que es
vulgui plural i feminista.
Menon, Nivedita. Ver como feminista. Bilbao: Consonni, 2020. 251 p.
ISBN: 9788416205578
Aquest llibre reivindica el món a través d'una lent feminista, entre
l'experiència concreta de la dominació sobre les dones a l'Índia i els
grans desafiaments del feminisme global.

McCann, Hannah. El Libro del feminismo. Guillermoprieto: Akal,
2020. 352 p. ISBN: 9788446048282
El llibre examina les revolucionàries idees i les audaces iniciatives que
han configurat aquest fascinant i divers moviment.

Miller, Amarna. Vírgenes, esposas, amantes y putas. Ediciones
Martínez Roca, 2021. 288p. ISBN: 9788427047648 Disponible a
eBiblio.cat
A través de l'exposició de les seves pròpies vivències personals,
Amarna Miller analitza el trencaclosques que significa ser dona en la
societat actual.
Monserdà de Macià, Dolors. Estudi feminista: orientacions per a la
dòna catalana; El feminisme a Catalunya. Barcelona: Generalitat
de Catalunya. Institut Català de les Dones: Llop Roig, Llibres i Cultura,
2020. 209 p.
Reedició en facsímil del llibre Estudi Feminista de la pionera del
feminisme Dolors Monserdà.

Montessori, Maria. Por la causa de las mujeres. Madrid: Altamarea
Ediciones, 2020. 99 p. ISBN: 9788412204254
Recull de nou textos on l'autora defensa i promou un model de "dona
nova", conscient del seu potencial i artífex del seu propi destí.
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Murnau, María. Manual para incendiar el paraíso: la revolución
prohibida de las mujeres. Barcelona: Espasa, 2020. 187 p. ISBN:
9788467058864 Disponible a eBiblio.cat
Es tracta d'una petita guia per a introduir-nos en aspectes claus del
feminisme d'aquesta nova ona.
Offen, Karen. Feminismos europeos, 1700-1950: una historia
política. Tres Cantos, Madrid Ediciones Akal, S.A. 2020. 555 p. ISBN:
9788446048961
Per a lectors menys especialitzats i per a aquells que estiguin
interessats en la crònica històrica, ofereix un estudi comparatiu sobre
els desenvolupaments feministes en les diferents societats europees.
Olid, Isabel. A contrapel: o per què trencar el cercle de depilació,
submissió i autoodi. Barcelona: Columna, 2020. 73 p. ISBN:
9788497103039 Disponible a eBiblio.cat
Aquest llibre desmunta les idees preconcebudes sobre la depilació i
analitza les penalitzacions socials que comporta mostrar el pèl
corporal tal com ens neix.
Paglia, Camille. Sexual personae: arte y decadencia desde
Nefertiti a Emily Dickinson. Barcelona: Ediciones Deusto, 2020. 857
p. ISBN: 9788423431175
Sexual Personae és una guerra de guerrilles carregada d'erudició
contra els llocs comuns més complaents sobre el sexe i el seu lloc en
la cultura, i també una celebració del seu poder fosc.
Pérez, Loola. Maldita feminista: hacia un nuevo paradigma sobre
la igualdad de sexos. Barcelona: Seix Barral, 2020. 308 p. ISBN:
9788432236358
L’assaig analitza de manera crítica els orígens del moviment; posa
sobre la taula temes polèmics que divideixen la nostra societat, com la
prostitució, les polítiques d'igualtat o la pornografia, i planteja al lector
un full de ruta per al futur basada en la llibertat i la pluralitat.
Pine, Emilie. Todo lo que no puedo decir. Barcelona: Literatura
Random House, 2020. 167 p. ISBN: 9788439736608 Disponible ebiblio.cat
Emilie Pine ens porta sis relats autobiogràfics que volen trencar el
més antic dels pactes de silenci: el cos de les dones com a font de
plaer i de dolor.
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Puerta, Javier. Refutación del feminismo radical: resentidas y
totalitarias. Córdoba: Almuzara, 2020. 485 p. ISBN: 9788417558994
Aquest llibre és una anomenada al debat, una batalla en la gran
guerra cultural del nostre temps: per rescatar al feminisme del pitjor de
si mateix, i a la nostra civilització del virus de la guerra de sexes.

Ranea Triviño, Beatriz. Breve diccionario de feminismo. Los Libros
de La Catarata, 2020. 308 p. ISBN: 9788490979631 Disponible ebiblio.cat
Aquest diccionari recull més de vuitanta entrades amb els conceptes
més importants de la teoria i moviment feministes que han cristal·litzat
al llarg dels seus tres segles d'història.
Riaño, Peio H. Las invisibles: ¿por qué el Museo del Prado ignora
a las mujeres?. Madrid: Capitán Swing, 2020. 183 p. ISBN:
9788412135411 Disponible a eBiblio.cat
L'autor s'acosta al Museu del Prado descobrint quadre a quadre, la
necessitat d'una important i oblidada reforma: treure de la invisibilitat a
la dona.

Rodríguez, Antonio J. Títol La nueva masculinidad de siempre:
capitalismo, deseo y falofobias. Barcelona: Editorial Anagrama, abril
2020. 237 p. ISBN: 9788433964380 Disponible a eBiblio.cat
Un assaig lúcid i provocador sobre l'amor, el sexe, el gènere i el
capitalisme.

Roig, Montserrat. Som una ganga: textos feministes. Barcelona:
Editorial Comanegra, 2020. 274 p. ISBN: 9788418022340
Roig té moltes coses a dir-nos d’una lluita política que viu avui una
embranzida vigorosa i que, tristament, sembla que no es pot permetre
el luxe d’afluixar en un futur pròxim.

Sánchez, Isabel. Mujeres brújula en un bosque de retos: ideas
para superar la adversidad. Barcelona: Espasa, 2020. 269 p. ISBN:
9788467060119 Disponible a eBiblio.cat
El llibre reflexiona sobre el valor de la dona que desitja trencar
sostres, transformar escenaris i oferir solucions inspiradores.
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Serano, Julia. Whipping girl: el sexismo y la demonización de la
feminidad desde el punto de vista de una mujer trans. Madrid:
Editorial Ménades, 2020. 414 p. ISBN: 9788412128543 Disponible a
eBiblio.cat
Des d'una perspectiva transfemenina, l'autora analitza qüestions com
el sexe, el gènere i la identitat, el sexisme, el travestisme, la transfòbia
i la transmisoginia, entre altres.

Solanas, Valérie. Manifest Scum. Barcelona: Virus, 2020. 106 p.
ISBN: 9788417870058
Traduït per primera vegada al català en aquesta edició. En un text curt
i incisiu, Solanas desenvolupa una crítica radical de la masculinitat
emmarcada en el model social capitalista i competitiu.

Valls Llobet, Carme. Mujeres invisibles para la medicina:
desvelando nuestra salud. Madrid: Capitán Swing Libros, S.L., 2020.
479 p. ISBN: 9788412064469 Disponible a eBiblio.cat
Mujeres invisibles para la medicina és un apassionant recorregut pels
diferents racons de la salut de les dones, per com es veuen a si
mateixes i com permeten que les vegin els altres.

Varela, Nuria. Cansadas: [una reacción feminista frente a la nueva
misoginia]. Barcelona: Ediciones B, 2020. 215 p. ISBN:
9788413141121
Cansadas és una mirada feminista que contempla records, reflexions,
reportatges, articles, notes de viatge i converses al llarg d'una dècada.

VV.AA. Pecadoras capitales. Barcelona: Random Cómics, 2020. 157
p. ISBN: 9788417247645 Disponible a eBiblio.cat
Set pecats. Catorze creadores. L'humor i la serietat, la narració de la
violència, la revisió històrica i una mirada que beu de vivències
personals són algunes de les perspectives inspiracions dels textos
que componen aquest llibre.
VV.AA. Somos las que estábamos esperando: mujeres que no se
rinden. Madrid: La Oveja Roja, 2020. 193 p. ISBN: 9788416227280
Llibre col·lectiu, que ofereix el testimoni d'una vintena de dones en
lluita, escrits des d'una oralitat primera, recollits i treballats al llarg de
dos anys de procés que ens permeten llegir la veritat de dones que es
rebel·len davant la injustícia.
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Ahumada, Laia de. Wangari Maathai: plantar arbres, sembrar
idees. Barcelona: Akiara Books, 2020. 78 p. ISBN: 9788417440695
El llibre ofereix el discurs de Wangari Maathai que va fer en rebre el
Premi Nobel de la Pau per la seva tasca pionera al capdavant del
Moviment Green Belt.

Amavisca, Luis. La perra, la cerda, la zorra y la loba. Madrid:
NubeOcho, 2020. 56 p. ISBN: 9788418133572
A partir de 13 anys. La gossa, la truja, la guineu i la lloba per fi tenen
veu i tenen molt a dir. Estan fartes! Fartíssimes!

Arasa i Carot, Cinta. Paraules, flors i pólvora. Barcelona:
Animallibres, 2020. 227 p. ISBN: 9788417599737
El mateix títol resumeix a la perfecció les vivències de Rodoreda: les
paraules que bullen dins del seu cap, les flors que la fan sentir viva i la
pólvora de la remor de sabres.

Le Guin, Ursula K. Un mag de Terramar. Barcelona: Raig Verd
Editorial, 2020. 222 p. ISBN: 9788417925208
Publicada per primer cop el 1968, Un mag de Terramar va ser la
primera novel·la de fantasia on el protagonista és un jove que s’ha de
formar. Amb en Ged entrem per primer cop a una institució
d’ensenyament i aprenem els secrets de la formació d’un mag
Panicello, Víctor. Influencer. Barcelona: Edebé, 2020. 245 p. ISBN:
9788468347004 Disponible e-biblio.cat
Influencer està elaborada amb ofici, per un autor bregat en l’elaboració
de novel·les per a joves. És una obra que brinda molt joc i diversos fils
per encetar i desenvolupar un debat al voltant del tema entre alumnes
d’institut, més que no pas un gaudi com a producte literari.

Santos, Care. Inbox. Barcelona: Edebé, 2020. 203 p. ISBN:
9788468347394 Disponible e-biblio.cat
A través dels correus de l’Alèxia, el lector descobreix la seva
complicada vida, però sobretot la seva àcida mirada sobre les coses,
siguin quotidianes o transcendents.
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Soler, Ame. Akelarre: hem vingut per escriure la nostra història.
Barcelona: Bruguera, 2020. 125 p. ISBN: 9788402423238
Un relat poètic i poderós sobre com aprendre a viure el feminisme.
Escrit i il·lustrat per l'Ame Soler.

Stark-McGinnis, Sandy. La noia ocell. Barcelona: Blackie Books,
2020. 182 p. ISBN: 9788417552800
La December és una nena d’onze anys que al llarg de la seva curta
vida ha patit l’abandonament per part de la seva mare i haver de viure
en diverses cases d’acollida. La seva història la prenem quan la
December fa un nou canvi de casa i coneix la seva nova mare
d’acollida.
Vázquez, Eva. Contes com a antídot: el pes del que expliquem.
Tarragona: Lo Diable Gros, 2020. 150 p. ISBN: 9788412204322
A través de set contes de diferents temàtiques i els posteriors
infoantídots, que són quadres on hi ha dades per aprofundir sobre els
temes de cada relat, es pretén conscienciar a les lectores i lectors i
invitar-los a debatre a casa o a classe sobre com poden aportar el seu
granet de sorra.
Villanueva i Perarnau, Muriel. Digueu-me Ju. Barcelona: La Galera,
SAU Editorial, 2020. 209p. ISBN: 9788424667436
A la Judit li revelen, tot just ser merescudament expulsada per
maltractar una companya de classe perquè és adoptada, que ella
mateixa ho és. La noia topa amb els seus orígens, i descobreix no
sols que no era qui es pensava, sinó que es mereix conèixer en pròpia
carn el mal que ha fet.

Recull bibliogràfic: Dia Internacional de les Dones – febrer 2021

Aceituno, David. L'escriptori de l'Emily Dickinson. Barcelona:
Editorial Astronave, abril 2020. 32 p. ISBN: 9788467940800
A partir de 3 anys. Coneix la vida d'una de les més grans poetes en
aquest conte il·lustrat per l'Esther Gili.

Bravi, Soledad. ¿Por qué existe la desigualdad entre los hombres
y las mujeres? La evolución de los derechos de las mujeres, de la
prehistoria a nuestros días. Océano Historias gráficas, 2020. 96p.
ISBN: 9786075278612 Disponible e-biblio.cat
Des de la divisió del treball en la prehistòria fins a l'últim en la lluita
pels drets reproductius, el vot, els diners, els fills, el cognom i molts
altres temes en els quals les dones han tingut les de perdre.
Duval, Stéphanie. La igualtat entre noies i nois: no és cap broma.
Barcelona: Larousse, 2020. 68p. ISBN: 9788418100086
Amb un format molt atractiu, cada pàgina convida a saber-ne més
sobre " dones increíbles " i mostra exemples d'homes que van trencar
els estereotips per deixar clar que elles i ells... són iguals.

Farrant, Natasha. Vuit princeses imperfectes. Barcelona: La Galera,
2020. 223 p. ISBN: 9788424668747
Quan una bruixa envia el seu mirall màgic al nostre univers, en ell es
reflectiran vuit princeses que es neguen a ser boniques i obedients.
Són fortes, valentes i estan decidides a ser elles qui salvin a les
persones en perill.
Farré, Natza. Que no t'expliquin contes!. Barcelona: Amsterdam,
2020. 45 p. ISBN: 9788417918224
L’escriptora Natza Farré i la il·lustradora Gala Pont capgiren els
referents de la nostra infantesa i ens conviden a fer un viatge crític
que evidencia que les fake news fa segles que condicionen la nostra
percepció del món.
Favilli, Elena. Contes de bona nit per a nenes rebels: 100 dones
immigrants que han canviat el món. Barcelona: Estrella Polar, 2020.
22 p. ISBN: 9788418135699 Disponible e-biblio.cat
Aquest llibre reuneix noves històries de dones extraordinàries de tot el
món: activistes, artistes, directores de cinema, metgesses, escriptores,
polítiques, esportistes, científiques i un llarg etcètera, retratades per
diferents il·lustradores.
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Gilibets, Uriol. Montserrat Roig. Manresa: Tigre de Paper, març de
2020. 30 p. ISBN: 9788416855674
En aquesta història coneixerem la vida d’una escriptora i periodista
amb una passió immensa per fer realitat els seus somnis.

Gilibets, Uriol. Neus Català. Manresa: Tigre de Paper, 2020. 30 p.
ISBN: 9788416855667
Neus Català va ser una supervivent i una lluitadora incansable contra
l’odi i la injustícia. Endinsa’t en aquestes pàgines i descobreix totes les
peripècies d’una vida apassionant.

Ignotofsky, Rachel. Mujeres en el arte: 50 intrépidas creadoras que
inspiraron al mundo. Madrid: Nórdica : Capitán Swing, 2020. 127p.
ISBN: 9788418067983
Un recorregut il·lustrat no sols per la història de l'art i les dones que la
van marcar, sinó també pel lloc que les dones hem ocupat en un món i
un mercat profundament masculinitzat. Dades i estadístiques sobre la
representació en museus, etc.
Lienas, Gemma. La rebel·lió de les noies. Barcelona: Estrella Polar,
2021. 72 p. ISBN: 9788418443503
Aquest llibre presenta un recorregut visual per diferents situacions
masclistes de la nostra societat, ens mostra exemples de dones fortes
i valentes i ensenya als mes petits a viure en el feminisme, es a dir, en
la igualtat. Un llibre rigorós i amb sentit de l’humor tant per nens com
per a nenes.
Palomino, Zinthia. Dones negres en la ciència. Barcelona:
Wanáfrica, 2020. 28p. ISBN: 9788417150860
Recull de 12 microbiografies il·lustrades de dones afrodescendents
que van fer història en la ciència i van canviar el món amb les seves
aportacions.

Quarello, Serenella. Bestiari de Frida. Sant Feliu de Guíxols:
Tramuntana, 2020. 42 p. ISBN: 9788417303655
La vida de la pintora mexicana Frida Kahlo discorre a través de la
mirada dels animals que poblen els seus quadres i que van ser els
seus companys de viatge de tota la vida
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Sánchez Vegara, Ma. Isabel. El meu petit gran diari. Barcelona:
Alba, 2020. 96 p. ISBN: 9788490656945
Aquest diari està ple de reptes extraordinaris, cites inspiradores i
grans preguntes. Dibuixa, pinta i aprèn amb les grans dones i homes
de la història. Científiques, dissenyadors, artistes, polítics, músics ...
persones amb les que els més petits puguin aprendre i identificar-se.
Sánchez Vegara, Ma. Isabel. Col·lecció Petita i Gran. Disponible ebiblio.cat
Una col·lecció de contes amb la qual nens i nenes descobriran qui
eren i què van aconseguir les grans dones de la història
contemporània. Dissenyadores, pintores, aventureres, científiques…
Dones úniques i meravelloses de les quals aprendre i amb les quals
identificar-se.

Sanders, Jessica. Estima el teu cos: amb el teu cos pots fer coses
increïbles. Barcelona: Bindi Books, 2020. 40p. ISBN: 9788412108095
Estima el teu cos t'encoratja a admirar i celebrar el teu cos per totes
les coses increïbles que pot fer, i t'ajuda a veure que ets molt més que
el teu cos!

VV.AA Som fortes i valentes: recull de contes de les Terres de
l'Ebre. Barcelona: Institut Català de les Dones, 2020. 80 p.
Recull de dotze contes en clau feminista escrit per l’alumnat de cinquè
de Primària de les escoles de les Terres de l’Ebre.
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Al Mansour, Haifaa. La candidata perfecta. Arabia Saudí. 2020. 101
min. Disponible a ebiblio.cat
Una dona es veu obligada a fer marxa enrere en un aeroport per culpa
del seu tutor masculí. Motivada per aquest fet, decideix iniciar una
campanya en contra de les normes masclistes que imperen al país
amb relació al comportament social i a la influència de la família en
decisions que haurien de ser unipersonals.
Fonteyne, Frédéric; Paulicevich, Anne. Mujeres de la vida. Bélgica,
2020.91 min. Disponible a ebiblio.cat
Un drama feminista encarnat per un trio d'actrius explosives i radiants
que ens condueix per la vida quotidiana de tres treballadores del sexe,
amigues, lluitadores i dignes.
Funes, Belén. La hija de un ladrón. Madrid: Bteam Pictures, 2020.
102 min.
Sara té 22 anys i un bebè, el seu desig és formar una família al costat
del seu germà petit i el pare del seu fill. El seu pare, Manuel, després
d'anys d'absència i en sortir de la presó, decideix reaparèixer en les
seves vides. Sara sap que ell és el principal obstacle en els seus
plans i decideix allunyar-lo d'ella i del seu germà.
Gerwig, Greta. Mujercitas. Madrid: Sony Pictures, 2019. 129 min.
Amy, Jo, Beth i Meg són quatre germanes en plena adolescència, que
viuen amb la seva mare en una Amèrica del Nord que sofreix
llunyanament la seva Guerra Civil. Amb les seves variades vocacions
artístiques i anhels juvenils, descobriran l'amor i la importància dels
llaços familiars.

Lemmons, Kasi. Harriet: en busca de la libertad. Madrid: Universal
Pictures, 2020. 120 min.
La pel·lícula acosta la figura de l'abolicionista Harriet Tubman, que va
alliberar nombrosos esclaus després d'haver escapat ella mateixa de
l'esclavitud el 1849.
Lowthorpe, Philippa. Misbehaviour. Rompiendo las normas. Madrid:
Vertice, 2020. 102 min.
Basada en fets reals. Recull les accions del Moviment per
l'Alliberament de la Dona que, als anys 70, va interrompre el concurs
de Miss Món, celebrat a Londres, amb la intenció de protestar per la
mercantilització de la imatge de la dona i per a aconseguir una gran
projecció en els mitjans de comunicació.
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Sciamma, Céline. Retrato de una mujer en llamas. Madrid: Karma
Films, 2020. 116 min.
Es tracta de la història de dues dones, una pintora, Marianne, i
Héloïse, una dona que és una profunda mar de dubtes. Marianne rep
l'encàrrec de retratar a Héloïse, però fer-ho d'amagat, ja que la dona
no vol que la retratin.
Wang,Luli. The Farewel. Madrid: Vértigo Films, 2020. 96 min.
La matriarca d'una família xinesa a la qual donen a penes uns mesos
de vida. Els seus afins prenen la decisió d'ocultar-li-ho seguint la
tradició d'aquests i organitzen una gran reunió amb tots els seus sers
estimats.
Whannell, Leigh. El hombre invisible. Madrid: Universal, 2020. 124
min.
Cecilia (Elisabeth Moss) refà la seva vida després de rebre la notícia
que el seu ex-xicot, un maltractador, ha mort. No obstant això, el seu
seny comença a trontollar-se quan comença a tenir la certesa que en
realitat continua viu.
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