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El còmic, en femení, visita sis Biblioteques de Barcelona 

El còmic ha estat sovint identificat com un gènere masculí. L’interès que el manga ha 

despertat entre dones joves així com la irrupció de noves dibuixants i guionistes ens 

demostren que el binomi còmic-mascle comença a ser un tòpic del passat. 
 

Dijous 5 de març, 19 h. Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80) 

Còmic autobiogràfic: les dones prenen la paraula 

A càrrec de Montserrat Terrones, editora d’Ediciones La Cúpula  

 

Divendres 6 de març, 19 h. Biblioteca Ignasi Iglésias- Can Fabra (Segre, 24-32) 

Trencar motlles en el còmic. Conversa amb les autores, Purita Campos i Sonia 

Pulido 

Una autora veterana i una autora jove ens parlaran del paper de la dona com a 

autora de còmics, les seves experiències en el mercat editorial i com veuen 

l’evolució del públic lector. 

 

Dilluns 9 de març, 19 h. Biblioteca Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7) 

La imatge de la dona en el còmic: una mirada històrica 

A càrrec d’Antonio Martín, historiador i periodista 

 

Dilluns 16 de març, 19 h. Biblioteca Sagrada Família (Provença, 480) 

Fenomen Soho (Del Japó a Barcelona) 

A càrrec de Maite Roldán, conductora del club de lectura de manga de la 

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra 

 

Divendres 20 de març, 19 h. Biblioteca Jaume Fuster (Plaça de Lesseps, 20-22) 

La dona i el còmic en el món  

A càrrec d’Antoni Guiral, periodista i divulgador de còmics 

 

Dijous 26 de març, 19 h. Biblioteca Vapor Vell (Ptge. del Vapor Vell, s/n) 

L’erotisme al còmic 

A càrrec de Laura Pérez Vernetti, autora de còmics 

 

S’ha elaborat una guia de lectura que està a disposició dels usuaris a totes les biblioteques. 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

Biblioteques de Barcelona 

Anna Porta 

aporta@bcn.cat 

www.bcn.cat/biblioteques 

933 161 248 
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