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B I B L I O T E Q U E S  Q U E  A L I M E N T E N

És imprescindible, si volem un

planeta amb vides que meresquen

ser viscudes, plantejar una

transformació radical del nostre

sistema de valors i crear una nova

cultura, que es base en la cooperació

més que no pas en la competitivitat,

en la conservació més que no pas en

el creixement, en les cures, més que

no pas en la destrucció.

"

"
Yayo Herrero



Wangari Maathai la mujer que plantó millones de árboles, Frank
Prevot, Blume. 48 pàg. 14,90€ ISBN 9788498019971

 
Wangari Maathai es va donar a conéixer a tot el món pels combats tan
valents que va lliurar en benefici del planeta, dels drets de les dones i de
la llibertat. El seu país, Kenya, i la resta d'Àfrica es van oposar a la
desforestació i, així, va aconseguir fer renàixer els boscos amb l'ajuda de
milers de persones.Va ser guardonada en 2004 amb el premi Nobel de la
Pau.

Una petita llavor, Mar Benagas i Neus Caamaño, Akiara. 18 pàg.
12,50€. ISBN 9788417440770
 
Llavor que serà arbre, arbre que donarà llavors. Cada pàgina d’aquest
llibre és una història sobre la fertilitat de la terra i el miracle de la vida.
Pots començar per on vulguis, per damunt o per sota de la superfície
de la terra,i unir-te així al meravellós cicle de la natura.

Salvatge, Emily Hughes, El Zorro Rojo. 40pàg. 14,90€. ISBN
9788494416002

Salvatge és el brillant debut de l autora hawaiana Emily Hughes.
Amb frescor i desimboltura on s'explica la història d una nena
que viu feliç a la natura, on els óssos li han ensenyat a menjar, els
ocells a parlar i les guineus a jugar. Ella és audaç, valenta i
increïblement lliure. Però un dia un nou animal entra en escena,
un animal estranyament semblant a ella

L I T E R A T U R A  I N F A N T I L



N A R R A T I V A

De Plantas y animales, Ida Vitale, Tusquets. 336 pàg. 18€. 
ISBN 9788490666753

 
Un tribut a la naturalesa de la poetessa guardonada amb l'últim Premi
Cervantes. Ida Vitale ordena els textos d'aquest volum com si d'un
personal bestiari es tractara. En ells es rendeix un sentit homenatge a la
natura al mateix temps que a la paraula. Contemplant amb una mirada
tendra i reflexiva l'entorn natural, entés com a espectacle i reserva
espiritual, Vitale ens anima a enamorar-nos i redescobrir aqueixa exhibició
gratuïta, generosa que la nostra terra ofereix.

Els Desposeïts, Úrsula K. Le Guin, Raig Verd. 432 pàg. 21,90€
ISBN: 9788416689613

En Shevek, el protagonista, és un físic que intenta desenvolupar una
teoria temporal general. Anarres, el seu planeta, és en teoria una
societat sense govern o institucions autoritàries. Però fent recerca, es
va adonant que la revolució que va crear aquest món està estancada,
envoltada de murs que haurà d’enderrocar. Les estructures de poder
comencen a sorgir allà on no n’hi havia. En aquest moment decideix
emprendre un viatge molt arriscat al planeta original, Urras, buscant
un diàleg obert entre els dos mons per poder divulgar les seves
teories lliurement fora d’Anarres. La novel·la detalla la lluita per
alliberar-se que ha de dur a terme tant a Urras com al seu propi món,
Anarres.

Mujer al borde del tiempo, Marge Pierci, Consonni. 512 pàg.
23,50€ ISBN 9788416205547

Una dona chicana, Connie Ramos, ha sigut empresonada
injustament en una institució mental de Nova York. Les autoritats la
consideren un perill per a si mateixa i per als altres, i fins i tot la seua
família ha deixat de recolzar-la. Però Connie té una manera
d'escapar dels confins de la seua cel·la: ella pot veure el futur.
Aquesta novel·la és una transformadora visió de dos futurs... D'una
banda, un temps d'equitat racial i sexual, de dignitat mediambiental,
on tothom participa per sorteig en el govern i l'educació és
comunitària. Per un altre, Connie també és testimoni d'una altra
possibilitat amb un resultat molt diferent i distòpic. Tan
esquinçadora com profètica, aquesta novel·la de referència es
dirigeix hui a una nova generació per a la qual aquestes opcions
pesen més que mai.



Manifiesto Ciborg, Donna Haraway, Kaótica Libros. 140 pàg.  12€
ISBN 9788412212907

L'evolució ha difuminat les línies entre el natural i l'artificial, entre l'animal
i l'humà, les màquines desperten mentre els humans dormim. Haraway
proposa l'allunyament de l'essencialisme i la ruptura de la divisió humà-
animal-màquina i la creació d'un món metafòric amalgamat per afinitats i
no per identitats. Haraway és hui dia la principal i més reconeguda
pensadora sobre la relació entre persones i màquines. Les seues idees
han generat una enorme quantitat de debats en àrees tan diverses com
la primatología, la filosofia i biologia del desenvolupament.

Mataren el verd, Carme Miquel, Edicions 96. 282 pàg. 12€
ISBN 9788415802136

Matern el verd constitueix una crònica novel·lada d'uns fets viscuts a
la pedania de La Punta, espai d'horta pròxim a la ciutat de València. A
partir de la història i dels personatges de ficció, el relat va integrant
els fets reals que van ocòrrer des de la declaració de la Punta com a
espai agrícola no urbanitzable d'especial protecció, l'any 1987, fins la
seua total destrucció, l'any 2003.

Vida y muerte de Petra Kelly, Sara Parkin, Clave Intelectual. 420 pàg.
21€ ISBN 9788494433870

Petra Kelly va ser una de les més destacades activistes ecologistes i
feministes del segle XX. El 19 d'octubre de 1992 la policia alemanya va
descobrir els cadàvers de Petra i del seu company Gert Bastian a la
seua casa de Bonn (Alemanya). Tots dos havien mort d'un tret quasi
tres setmanes abans. Aquest succés va commoure a Alemanya, a
Europa i al món sencer. La hipòtesi oficial va afirmar que s'havia tractat
d'un suïcidi consentit per totes dues parts: Bastian hauria disparat
contra Petra i després contra si mateix. No obstant això, aquesta versió
no va arribar a convéncer i es van estendre altres hipòtesis en les quals
s'assenyalava la possible participació de la CIA, la Stasi o de grans
empresaris vinculats a l'energia nuclear. Sara Parkin (verds britànics)
amiga de Petra va publicar aquesta biografia en 1994.



A S S A I G

La revolución de los cuidados, María Llopis, Txalaparta. 512 pàg. 17€
ISBN 9788418252365

 
Maria Llopis s'embarca en aquesta nova aventura d'investigació amb
infinitat d'interrogants que li ha posat sobre la taula la criança del seu fill
Roc. Què és realment cuidar? Es pot cuidar de l'altra persona sense
cuidar-se a si mateixa? Quin paper assumeixen la societat i les institucions
respecte a les cures? En profundes i clarificadores converses amb famílies
gitanes, racializadas i poliamorosas, treballadores sexuals, educadores,
especialistes en medicina xinesa, advocades, creadores, religioses,
adolescents, MENES o dones en la plenipausia, aquest panoràmic llibre
ens mostra en la seua complexitat la diversitat de les nostres relacions
maternals i de cures. Un qüestionament integral dels models de
maternitat i criança del sistema capitalista i patriarcal en el qual vivim.
Perquè cuidar, i cuidar-nos, és un acte profundament revolucionari.

Medio ambiente y desarrollo, miradas feministas desde ambos
hemisferios, DDAA, Universidad de Granada. 351 pàg. 12€
ISBN: 9788433855220

Aquest llibre és un esforç per a l'avanç de la comprensió i claredat de
les connexions entre el gènere, el medi ambient, la pobresa i el
desenvolupament i, ofereix diferents anàlisis convincents sobre la
infravaloració, simplificació i instrumentalització que han caracteritzat
els debats entorn a aquests àmbits. Amb una gran selecció
d'escriptores, que inclou les aportacions de teòriques i també
d'especialistes professionals i activistes del desenvolupament de
diferents parts del món, s'ofereixen definicions, principis,
metodologies, estudis de cas i crítiques sobre les possibilitats i
dilemes que enfronten hui persones a la recerca d'un món més
sostenible i de cures mútues.

Mujeres diversas por la biodiversidad, Vandana Shiva, STM. 
84 pàg. 8€ ISBN 9788494935503

Conferència que va oferir Vandana Shiva en el Museu Sant Telmo el
30 de maig de 2018 dins del cicle Agora 2050. Activitat vinculada a la
línia programàtica Desafiaments.
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