
LLISTAT DE RECURSOS

Clica sobre els títols dels recursos per consultar-los.

CÒMICS CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

• Còmics contra el masclisme

Catàleg de l’exposició “Còmics contra el masclisme”, produïda l’any 2016 per la Regidoria 
de Feminismes i LTGBI de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de la cooperativa 
Trama, Norma Editorial i el Col·lectiu d’Autores de Còmic. Aquest catàleg recull els continguts 
de l’exposició i una guia pedagògica per poder dinamitzar-los amb grups d’adolescents i 
joves.

• Publicacions de les edicions anteriors del Premi

Aquí hi trobaràs una publicació amb les obres premiades de cada edició amb les apreciacions 
del jurat sobre els aspectes rellevants de cada obra. Et pot ser molt útil consultar les obres 
premiades en les edicions anteriors de cara a crear el teu còmic!

Edició 2015

Edició 2016

Edició 2017

Edició 2018

EL FEMINISME EN VINYETES. ELS CÒMICS I LA SENSIBILITZACIÓ DE GÈNERE

• Revista Pikara Magazine

Revista que tracta tot tipus de temes socials, polítics i culturals amb una mirada feminista. A 
través d’aquest enllaç pots accedir a totes les entrades de la revista amb l’etiqueta “cómic”.

• Blog Historia y cómic

Blog de David Fernández de Arriba, que creu fermament en el còmic com a element didàctic. 
A través del seu blog, fa propostes tant d’obres com d’activitats per a aprendre i/o ensenyar 
història llegint còmics. En aquest enllaç, hi ha totes les entrades al blog etiquetades com a 
“Feminismo”.

https://issuu.com/tramacultura.org/docs/01_cat_leg_c_miccontraelmasclisme_compressed__1_
https://issuu.com/tramacultura.org/docs/premi_jove_c_mic_sant_mart_._edici__2015_compresse
https://issuu.com/tramacultura.org/docs/premi_jove_c_mic_sant_mart_._edici__2016
https://issuu.com/tramacultura.org/docs/premi_jove_c_mic_sant_mart_._edici__2017
https://issuu.com/tramacultura.org/docs/premi_jove_c_mic_sant_mart_._edici__2018
https://www.pikaramagazine.com/tag/comic/
https://historiaycomic.com/tag/feminismo/


• “12 maneras de dibujar el feminismo”

Article a la revista Play Ground sobre còmics feministes. 

• “Las superheroínas del cómic ya no le friegan los platos a la Liga de la Justicia”

Article al diari digital Público sobre les superheroïnes en els còmics.

• Revista digital Zena

Zena és una revista digital on es parla de cinema, literatura, videojocs, còmics i televisió des 
d’una perspectiva de gènere perquè consideren que la cultura popular és un mecanisme de 
difusió d’imatges, idees i estereotips sobre les capacitats i les conductes d’homes i dones. 
Pots llegir totes les entrades etiquetades com a “Literatura i còmics” en aquest enllaç.

• Blog del col·lectiu d’autores de còmic

El principal objectiu d’aquest col·lectiu és la lluita conjunta per fer del mercat del còmic 
un espai igualitari, on es reconegui les autores pel seu treball, pels seus mèrits, sense fer 
al·lusió al seu gènere o suposada “sensibilitat”.

EXEMPLES DE CÒMICS I IL·LUSTRACIONS FEMINISTES

• No me lo has pedido

Traducció al castellà feta pel diari digital eldiario.es de No m’ho has demanat, el còmic 
sobre les excuses dels homes amb les tasques de la llar.

• L’Heura i el misteri del llibre en blanc

L’Heura i el misteri del llibre en blanc és un conte de sensibilització realitzat per Trama 
SCCL i Associació Luciferases, amb la col·laboració de la Direcció de Feminismes i LGTBI, 
per reivindicar el paper de les dones científiques al llarg de la història, comprendre alguns 
dels motius pels quals no les coneixem i incentivar l’esperit científic de les nenes i els nens.

• Instagram de Flavita Banana

Flavita Banana és el nom artístic de la il·lustradora Flavia Álvarez. Ha creat un estil propi per 
a dibuixar personatges despullats de les seves màscares i formalitats. El seu treball destaca 
per la seva sinceritat, per la mescla d’emocions, cinisme i, sobretot, pel seu gran sentit de 
l’humor.

https://www.playgroundmag.net/lit/10-comics-feministas_28980992.html
https://www.publico.es/culturas/feminismo-superheroinas-comic-no-le-friegan-platos-liga-justicia.html
https://zena.cat/es/categoria/literatura-y-comics/
http://asociacionautoras.blogspot.com/
https://www.eldiario.es/micromachismos/Deberias-haberlo-pedido-comic-mental_6_661843823.html
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/lheura_i_el_misteri_del_llibre_en_blanc.pdf
https://www.instagram.com/flavitabanana/


• Instagram d’EsCarolota

Autora de les obres gràfiques feministes Abc feminista i Así son nuestras reglas.

• Perfil a Instagram de Lola Vendetta

Lola Vendetta és l’alter ego de Raquel Riba Rossy, una jove il·lustradora filla dels 90 
resident a Barcelona. El personatge va néixer el 2014 sota la necessitat d’expressar el que 
l’autora sentia cap a aquestes coses de la societat i d’alguns individus que li tocaven els 
ovaris. Lola Vendetta s’ha convertit en la veu del silenci de les dones. A través d’ella i dels 
múltiples missatges amb propostes de vinyetes que li arriben a l’autora, les dones cobren 
protagonisme.

• Instagram de Tres Voltes Rebel

Instagram d’Ame Soler, il·lustradora també coneguda com a Tres Voltes Rebel i autora del 
llibre il·lustrat Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, manifest feminista 
autobiogràfic que parla de diferents violències de gènere, entre les quals, la pressió estètica 
a l’adolescència.

EL CÒMIC, UN LLENGUATGE PER EXPRESSAR-NOS

• Entender el cómic. El arte invisible. Scott McCloud

Entender el cómic. El arte invisible és considerada l’obra definitiva sobre la teoria del 
còmic com a forma artística i mitjà de comunicació. Explora la definició de còmic, el 
desenvolupament històric del mitjà, el seu vocabulari i les diverses formes en les quals 
s’han usat aquests elements.

• Blog de l’Escola Joso

Escola Joso és un centre docent especialitzat en l’ensenyament del còmic i la il·lustració 
ubicat a la ciutat de Barcelona que col·labora amb el Premi Jove de Còmic Sant Martí des 
de la primera edició.

• Blog de Norma Editorial

Amb més de 35 anys d’història, Norma Editorial és una editorial de còmics i llibres il·lustrats 
independent amb seu a Barcelona. Norma Editorial col·labora amb el Premi Jove de Còmic 
Sant Martí des de la primera edició. Al passeig de Sant Joan número 9, hi trobareu la seva 
botiga.

https://www.instagram.com/escarolota/
https://www.instagram.com/lola.vendetta/
https://www.instagram.com/tres.voltes.rebel/
https://issuu.com/nasoisrdemo101/docs/_entender_el_comic
https://escolajoso.es/noticias/blog/
https://www.normaeditorial.com/blog/

