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Gemma Lienas El diari lila de la Carlota 
La Carlota, encuriosida pel joc proposat per l'àvia, observa el món amb 

les «ulleres liles» i comprova com situacions quotidianes que semblaven 

inqüestionables són injustes i discriminatòries. ¿Qui s'ha inventat que, en 

qüestions amoroses, els nois han de prendre la iniciativa? ¿Per què el físic 

de les noies és més important que el dels nois? I topa, també, amb 

l'horror de les xifres. El setanta per cent dels pobres de la Terra són 

dones... 
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Jacqueline Kelly  

 

L’evolució de la Calpurnia Tate 
Ser l'única noia de set fills al Texas del final del segle XIX no és gens fàcil. 

La mare de la Calpurnia Tate (Callie V. per als amics) vol que aprengui 

coses de 'senyoretes'. Però ella és un esperit inquiet a qui li agraden les 

baralles dels seus germans, observar la natura i capturar animalons. 

L'unic que li fa cas és l'avi, que se l'endú a les seves excursions per fer 

observacions científiques, però el bulliciós entorn familiar la distraurà en 

més d'una ocasió 
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Jennifer Mathieu MOXIE. La revolución de las chicas 
Las chicas ya no van a tolerar más machismo en el instituto…¡Llega la 

Revolución Moxie! 

Vivian Carter está harta. Harta de que el director del instituto siempre 

favorezca al equipo de fútbol de los chicos por encima de todo. Harta de 

los sexistas códigos de vestimenta que obligan a las chicas a llevar 

ropa“decente”en las aulas. Harta del acoso masculino en los pasillos, de 

los gestos machistas a diario y los comentarios inaceptables que nadie 

denuncia ni castiga. 

¿Qué puede hacer para desencadenar un auténtico cambio? 

 

Maite Carranza Paraules emmetzinades 
Un enigma que, després de quatre anys sense resoldre’s, es veurà sacsejat 

per noves claus. De vegades, la veritat roman oculta en la foscor i només 

s’il.lumina quan obris una finestra. Una història de mentides, secrets, 

enganys i falses aparences que toca el viu dels mites inqüestionables. Un 

relat esfereïdor que dissecciona la hipocresia de la societat moderna. Una 

denúncia valent dels abusos sexuals infantils, les seues conseqüències 

devastadores i la seua invisibilitat en el nostre món benpensant. 
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Natza Farré Curs de feminisme per microones 
Sense embuts, sense mitges tintes, sense por. Amb humor. Imprescindible, 

urgent i en vena. Un curs de feminisme exprés, amb raons i arguments, 

dades i exemples, i, també, humor, ironia i un punt de sarcasme. Una 

obra necessària que denuncia el masclisme encobert en tots els àmbits de 

la nostra vida quotidiana –l’educació, la llengua, la cultura, els mitjans de 

comunicació, la política...– i que crida a fer-li front d’una manera radical: 

amb una revolució, la revolució feminista del segle XXI que ho canviarà 

tot, perquè canviarà les dones. 
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Chimamanda Ngozi 

Adichie 

 

Tothom hauria de ser feminista 
Un llibre que recull el transcendental discurs que va oferir l’autora a 

TEDTalk sobre el significat de ser feminista en ple segle XXI. Un breu 

assaig que té el poder que les seves paraules ressonin dins el cap de qui les 

llegeix. Aquest és el poder que tenen els grans assajos per canviar la 

societat. 
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      “La igualtat és l’ànima de la llibertat; de fet, no hi ha llibertat sense ella” 
 

 

   
 
 

Frances Wright 

 


