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Denuncia que a política de

igualdade non existe e que a 

conciliación laboral e familiar 

case significa ser unha 

"superwoman". 

Vemos como a protagonista 

pasa por sucesivas fases: a de 

superheroína, a de enferma, 

a de muller normal. 

É a brillante e accesible 

biografía desbordante 

de datos e diversión 

dunha inconformista 

social e política.

Carlota decide empezar un 

diario sobre a violencia de 

xénero, un problema que 

hai séculos que existe pero 

que nunca foi tan visible 

como nos últimos anos.

O diario persoal de Carlota, 

unha adolescente que vive 

as súas primeiras 

experiencias sexuais.

Seis mulleres acoden a clases

de calceta, un lugar onde 

converxen as súas frustracións

 pero tamén onde toman 

conciencia da súa situación 

Cada venres, reúnese no local 

de Xeorxia un variado grupo 

de mulleres que, a través da 

súa paixón común polo 

punto, desenvolveron 

unha forte amizade.
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A vida errante de 

Rosa Chacel tivo 

gran influencia no 

seu mundo literario. 

«» Claros del bosque

é un dos libros 

esenciais da 

traxectoria filosófica de 

no que vemos, por 

primeira vez,

 en marcha a

 súa «razón poética». 

María Zambrano 

A Xeración do 27 

é un  dos movementos

 artísticos e intelectuais

 máis importantes da

 historia cultural española. 

Os seus membros masculinos

 son amplamente coñecidos. 

Pero, por que na súa extensa 

nómina non aparecen figuras

femininas? É que seica as

 mulleres non podían ser

 artistas naquela época? 

 Nada máis lonxe da realidade.
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