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PROPOSTES DE LECTURA.
Dones que escriuen o que són protagonistes de vides en llocs i temps ben diversos.
Un tastet deliciós
Títol

Autora/autor

Amb uns altres ulls. La biografia de Montserrat Roig

Betsabé Garcia

La gran biografia de l’escriptora a partir dels seus documents

Besar el vellut

Sarah Waters

Comèdia picaresca i sexi sobre el món lèsbic a l’època victoriana anglesa

Camí d'anada i tornada

Montse Barderi i Emma Vilarasau

Les cartes entre dues amigues que parlen de tot sense filtres

Dansa de les ombres felices

Alice Munro

Primer llibre, amb 15 històries entranyables, de la premi Nobel canadenca

Desig de xocolata

Care Santos

La hª de tres dones unides en el temps per la seva passió per la xocolata

El ardor de la sangre

Irène Némirovsky

L’amor i la passió de joventut retrobada a la vellesa

El festí de Babette

Isak Dinessen

1871.Babete,una gran cuinera francesa arriba a un poble luterà noruec

El lenguaje de las flores

Vanessa Diffenbaugh

El viatge emocional d’una jove marcada per una dolorosa hª personal

El misteri de la senyoreta Hargreaves

Frank Baker

Una faula hilarant sobre els perills de la imaginació

Elisabeth, emperatriz de Austria-Hungría

Ángeles Caso

La veritable hª de Sissi. Un llibre que fa canviar idees pre concebudes

Els dies de l'abandonament

Elena Ferrante

Relat que ens porta al fons més negre i dolorós de l’experiència femenina

Estimada filla

Marianne Fredriksson

Un retrat de la relació entre una mare i una filla del sXX

Flor de Neu i el ventall secret

Lisa See

A la Xina del sXIX dues noies troben una manera secreta de comunicar-se

Històries de l'amor a pagès

Felip Vendrell

Costums i usos amorosos de la pagesia catalana

Jo, Poolan Devi, reina dels bandits

Phoolan Devi

Autobiografia d’una dona, símbol de la revolta i el combat per l’alliberació

Júlia

Isabel-Clara Simó

Alcoi 1873. L’amo s’enamora de la Júlia, una treballadora. Hª d’amor i odi

L' última fugida

Tracy Chevalier

Hª del Ferrocarril subterrani i la lluita contra l’esclavatge. Ohio,1850

La ciutat i la casa
El cataclisme de les vides privades al tombant del sXX,a través de cartes

Natalia Ginzburg

La dona a 1000º

Hallgrímur Helgason

La Herra té 80 anys i viu sola en un garatge, a Islàndia. Apassionant vida

La dona d'en Martin Guerre

Janet Lewis

França sXVI. Una dona ha de triar entre la veritat i el benestar familiar

La intrusa

Éric Faye

Una dona es posa a viure d’amagat a casa d’un home solter

La Mennulara

Simonetta Agnello Hornby

La vida d’una dona siciliana de principis del sXX, intel·ligent i sàvia

La mujer que leía demasiado

Bahiyyih Nakhjavani

Teheran, sXIX. Hª d’una gran escriptora i teòloga repudiada socialment

La nevada del cucut

Blanca Busquets

Dues dones, que es porten cent anys, lligades pel fil de l’escriptura

La nit de Vàlia

Monika Zgustova

Vàlia va existir de debó. Va passar pel gulag rus i va sobreviure.

La sra. Rius de moral distraída

Julián Peiró

La vida d’una de les madames més importants de Catalunya

La triomfant

Teresa Cremsci

Ens parla de l’ànima d’una dona, de com està al món, i molt més...

La última princesa de Manchuria

Lilian Lee

Vida fascinant i perillosa d’una cosina del darrer emperador de la Xina

La vida cuando era nuestra

Marian Izaguirre

Hª de dues dones, una que sap poc de la vida i l’altra que en sap molt

L'acabadora

Michela Murgia

De mare a filla, l’antiga tradició de Sardenya d’ajudar a ben morir

Ladydi

Jennifer Clement

A les muntanyes de Mèxic, néixer nena és un infern, encara ara

Las dos ancianas

Velma Walis

Alaska. Dues ancianes són abandonades i condemnades a morir de fred

Les dotze tribus de la Hattie

Ayana Mathis

La Hattie fuig del sud dels EEUU cap a Filadèlfia, on criarà 12 fills

L'estranya desaparició d'Esme Lennox

Maggie O'Farrell

La relació entre dues germanes i els secrets que la seva família amaga

Llum

Elisabet Riera

Una hª d’amor entre una dona i una nena, en un context actual i rural

L'últim patriarca

Najat El Hachmi

És la hª d’una rebel·lió personal contra l’ordre establert fa milers d’anys

M train

Patti Smith

Com si fos un mapa de carreteres, l’autora ens explica la seva vida

Memòria per correspondència
La pintora Emma Reyes explica la seva vida a través de cartes

Emma reyes

Mujeres de ojos grandes

Angeles Mastretta

El matriarcat vist amb sentit de l’humor i saviesa femenina interior

Nubosidad variable

Carmen Martín Gaite

La vida de Sofia i Mariana explicada amb veu pròpia per elles mateixes

Per molts anys!

Sílvia Soler

3 novel·les que parlen de dones de 40 anys, ara i aquí, amb molt humor

Primera part

Cèlia Suñol

Un cant emotiu i corprenedor a la força de l’amor, la igualtat i la llibertat

Reinas de los mares. Las mujeres piratas…

Jane Yolen

Alguns dels pirates més notoris al llarg del temps han estat dones

Res no s'oposa a la nit

Delphine de Vigan

La memòria i la crònica sense embuts d’una família francesa el sXX

Si no puc volar

Estel Solé

Les misèries d’una dona neuròtica,insatisfeta i descarada a la BCN actual

Un milagro en equilibrio

Lucía Etxebarria

La maternitat des del punt de vista d’una dona que treballa i cria alhora

Yo sé porqué canta el pájaro enjaulado

Maya Angelou

Hª d’una nena negra a l’Amèrica racista del sud. Fou una gran poeta

Amb el carnet de la biblioteca us podeu endur aquests i molts més llibres
que podrien ser en aquesta llista de propostes i que formen part del
nostre fons.

