
O mundo visto polas mulleres 
 
SUSAN GEORGE 
Informe Lugano 
Inconsciencia ou cinismo: ¿Como “os 
que deciden” no mundo poden facer 
políticas ultraliberais, que son a base da 
mundialización, e pretender ó mesmo 
tempo atacar as consecuencias catas-
tróficas destas mesmas políticas? Este é 
o punto de partida deste libro no que 
nove expertos imaxinarios reciben o 
encargo de identificar as ameazas que 
pesan sobre o capitalismo do século XXI e estudiar as posibles 
solucións.  
 

NAOMI KLEIN 
No logo 
Este libro explica as razóns polas que 
amplos sectores da sociedade están en 
contra das grandes marcas. Tamén nos 
invita a facer un percorrido desde as 
máis luxosas tendas de roupa das 
grandes cidades ata os obradoiros de 
Indonesia nos que o traballo se converte 
en degradación, desde os grandes 
centros comerciais estadounidenses ata 

os piratas informáticos que teñen declarada a guerra ás 
multinacionais que violan os dereitos humanos en Asia,... 
 
 
CARMEN BLANCO 
O contradiscurso das mulleres 
Como indica no subtítulo, o libro é unha 
aproximación á Historia do proceso 
feminista, entendida non só como a 
historia política do movemento de 
mulleres, senón tamén como a do cambio 
producido nas mentalidades e na vida 
privada e pública do sexo feminino, así 
como a dos avances nas liberdades 
individuais e sociais.  

 

Por cada muller... 

 
Por cada muller que está cansada de actuar con 

debilidade aínda que se sabe forte, hai un home que está 
cansado de parecer forte, cando se sinte vulnerable. 

 
Por cada muller que está cansada de actuar coma unha 

tonta, hai un home que está agobiado pola esixencia 
constante de sabelo todo. 

 
Por cada muller que está cansada de ser calificada coma 
unha “femia emocional”, hai un home ó que se lle negou o 

dereito a chorar e ser delicado. 
 

Por cada muller que está catalogada como pouco 
feminina cando compite, hai un home para quen  a 
competencia é a única maneira de demostrar que é 

masculino. 
 

Por cada muller que está cansada de ser un obxecto 
sexual, hai un home cansado de que se lle esixa potencia 

sexual. 
 

Por cada muller que se sinte atada polos seus fillos, hai 
un home ó que se lle nega o pracer da paternidade. 

 
Por cada muller que non tivo acceso a un traballo 

satisfactorio e un salario xusto, hai un home que debe 
asumir a responsabilidade económica doutro ser humano. 

 
Por cada muller que descoñece os mecanismos do 

automóbil, hai un home que non aprendeu os praceres do 
arte de cociñar. 

 
Por cada muller que da un paso cara a súa propia 

liberación, hai un home que descobre que o camiño cara 
á liberdade fíxose un pouco más fácil. 

 
(Revista DECADE LINK) 
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Sabías que... 
En 1977, as Nacións Unidas 
declararon o 8 de marzo como o 
Día Internacional da Muller. Aínda 
que a elección desta data non 
radica nun acontecemento ailla-
do,  para moitas persoas conme-
mora a morte, en 1908, de máis 
dun centenar de obreiras no 
incendio  da fábrica Sirtwoot 
Cotton de New York. As mulleres 
estaban en folga para reclamar melloras laborais e o 
incendio  atribúese ó dono da fábrica. A cor lila con que 
se identifica esta data lembra a cor do tecido que se 
estaba a facer o día que morreron. 
 

Alguén dixo... 
Levar un lazo blanco “...significa aceptar o compromiso persoal 
de non cometer, permitir, nin silenciar a violencia contra as 
mullleres. Tamén é unha invitación de home a home que 
significa: Se eres home, comprométete. Ti tamén di ¡basta! á 
violencia e ó maltrato contra as mulleres” (Luis Bonino) 
 
A Campaña Lazo Blanco  
O 6 de decembro de 1989, 14 adolescentes son 
asasinadas por un fanático en Canadá polo simple feito 
de cursar unha carreira considerada masculina. A raíz 

disto, un grupo de homes decide 
facer algo para que isto non volva a 
ocorrer. Nace así a Campaña Lazo 
Blanco, coincidindo coa semana do 6 
de decembro. A campaña espállase 
por Europa e transformase nunha 

ONG que loita contra todo tipo de violencia e, en especial,  
a violencia contra as mulleres. 

www.semanario.com.mx 



Por si che apetece ler...¡Unha mostra! 

Colección TESTIMONIOS DE MULLER 
 

ANA TORTAJADA 
El grito silenciado 
No verán de 1999 tres mulleres 
españolas viaxan a Afganistán para 
coñecer de primeira man a situación na 
que viven as mulleres baixo o réxime 
talibán e nos campos de refuxiados. 
Viven en fogares afganos e con grupos 
de mulleres, camufladas baixo o burka, 
e experimentan na propia pel as 
vexacións e inxustizas desta socie-
dade. 

 
 
VALÉRIE VALÈRE 
Diario de una anoréxica 
Ós 13 anos de idade, Valérie Valère foi 
internada nun hospital psiquiátrico de 
París víctima dunha anorexia nerviosa. 
Dous anos máis tarde, recolle neste 
diario a súa particular visión dunha 
experiencia inenarrable e o grito des-
garrador dunha nena ante un futuro 
incerto.  
 
 

XINRAN XUE 
Nacer mujer en China 
A angustiosa carta dun oínte rela-
tando a desesperada situación dunha 
nena encadeada e secuestrada polo 
seu propio home, moviliza á periodista 
Xinran para conseguir a liberación da 
rapaza. A partir de aquí,  comeza a 
difundir as historias das mulleres que 
chaman ó seu programa e desa 
experiencia xorden as quince 
testemuñas deste libro que amosan a 
opresión feminina en China. 

 

Desta mesma colección podes atopar na biblioteca: 
����La hija del Ganges de ASHA MIRÓ 
����Las cadenas de Sultana de JEAN SASSON 
����Flor del desierto de WARIS DIRIE 

.... ¡E MOITOS MÁIS! 

Aprender para previr... 

 

As mulleres son protagonistas... 
 

MARCIA GRAD 
La princesa que creía en los cuentos 
de hadas 
Criada por un rey e unha raíña estrictos 
e inflexibles, a delicada Victoria medrou 
soñando que algún día sería rescatada 
por un príncipe encantador como nun 
conto de fadas. Pero cando é rescatada 
as cousas non suceden como tiña 
previsto; o príncipe deixa de ser 
encantador e a princesa emprende un 

emocionante viaxe... 
 
BARREIRO LIZ, XAVIER A. 
A pantasma telefónica 
Agora sabían como localizar a 
pantasma e poderían íllala. Pero algo 
non estaba a saír segundo o previsto, 
xa que pouco a pouco a mensaxe da 
pantasma foi tomando forma no móbil e 
no ordenador de Xulia, e a mecha de 
candea con forma de dragón comezou 
a arder sen que ninguén a tocara... 

KATHERINE PATERSON 
Lyddie 
Lyddie marcha á cidade de Lowell 
buscando unha vida mellor. Pero o salario 
e a liberdade que consegue como chica 
de fábrica, non compensan a vida nunha 
pensión abarrotada, o estrépito incesante 
dos teares, o aire espeso de pó da 
fábrica,...¿arriscará o seu traballo facén-
dose amiga da radical Diana, membro do 
Movemento para a Reforma do Traballo 
Feminino? 

 
XAVIER ALCALÁ 
A sorte de espertar 
Aurora e Lidia cursan o derradeiro curso 
de bacharelato e xuntas vivirán un ano 
decisivo nas súas vidas. Pese a ser moi 
distintas na súa forma de ser e na súa 
maneira de enfrontarse ó mundo 
manteranse fortemente unidas polo po-
der da amizade. 

 
JORGE AMADO 
Gabriela, clavo y canela 
Anos vinte, a modernidade chega a 
Ilhéus. Unha parella adúltera morre a 
mans do marido ultraxado. O crime 
flota no ambiente coma unha 
premonición, pero a Nacib só lle 
preocupa a marcha da súa vella 
cociñeira. A fermosa Gabriela porá 
clavo e canela ó restaurante e á 
existencia de Nacib. 

 
 
MAITENA 
Mujeres alteradas 2 (comic) 
Ó ir pasando de historia en historia, 
vemos o mundo con ollos distintos e 
descubrimos que existen montóns de 
mulleres de tódalas idades dispostas 
a alterar o que faga falta con tal de 
seguir adiante. 


