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El Curs de Lectures de Teoria Política feminista és una activitat del Grup de Recerca Ciutats i Persones de 

l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). Aquest Grup de Recerca centra una de les seves línies d'actuació en 
el coneixement i el debat sobre el gènere i el feminisme. 
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 Objectiu 

 A través de la lectura i l'anàlisi de les obres d'una selecció d'autores es realitzarà una aproximació a les 
idees i els debats més importants que conformen el pensament polític feminista. Aquest curs, per primera 

vegada, abordarà cinc debats feministes de rellevància des del diàleg entre dues disciplines: La literatura 

i el pensament polític. 

 

  Treballarem:  La feminitat: el rol clàssic i el malestar que no té nom 

    El sistema sexe-gènere. La construcció social 

    Combinant lluites: el gènere i la classe 

    Quan la mirada occidental no les representa 

    Les transgressions al binomi home-dona  

 

 Entrarem a cada tema primer des d’un text literari i després des d’un text pròpiament d’assaig de 

pensament polític. 

 

 Durada i lloc 

 El curs consisteix en deu sessions que es portaran a terme una tarda de divendres al mes.  
 Inici: 16 d’Octubre de 2015.  

 Finalització: 1 de Juliol de 2016.  

 Les sessions es realitzaran a la sala La Cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison, Carrer Sant Pere més 

Baix 7, 08003 Barcelona. 

 

 Metodologia de les sessions 

 Les sessions s’iniciaran a les 18.00h i tindran una durada d’una hora i mitja.  
 Constaran de  dues parts:  

  Una primera part d’exposició a càrrec d’una ponent experta que farà una aproximació general  

  a la vida, l’obra i el pensament d’una autora (45 min). 

  Una segona part que s’obrirà amb el debat sobre el text seleccionat (45 min). 

 Tot el material per a les sessions estarà disponible, per als i les alumnes, al web de l’ICPS.  

 

 A qui s’adreça 

 A totes les persones que tenen interès en el pensament polític feminista, tant aquelles que s’hi apropen 
per motivació personal com les que es troben especialitzant-se acadèmica o professionalment en aquest 

àmbit.  

 

 Assistència 

 Rebran un certificat d’assistència al curs aquelles persones que hagin assistit al vuitanta per cent o més 
de les hores lectives programades.  

 

 Inscripció 

 La inscripció és oberta fins el dia 1 d’Octubre de 2015. 
  La inscripció es donarà per formalitzada un cop fet el pagament corresponent. 

  El curs té un cost de 60 euros. 
     * S’ofereix una reducció del 50% del cost a un màxim de cinc persones que no tinguin capacitat econòmica per a assumir-ne el cost,                                                                                  

prèvia motivació per escrit i certificació en entrevista. 
    * Aquest import es retornarà únicament en el cas que l’alumne a alumna no sigui admesa, o si el curs quedés cancel�lat per qualsevol motiu. 

 

 

Butlleta de sol·licitud d’inscripció 
   
 

http://www.icps.cat/fd-inscripcio/curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista


  

   

 PROGRAMA 2015 – 2016  
  

 

 

 La feminitat: el rol clàssic i el malestar que no té nom 

 

Sessió 1:  

16 d’Octubre de 2015 

Penelope Mortimer 
El devorador de calabazas (1962). 

Ponent: Silvia López 

 

Sessió 2:  

20 de Novembre de 2015 

Betty Friedan 
La mística de la feminitat (1963) 

Ponent: Encarna Bodelón 

 

 

El sistema sexe-gènere. La construcció social 

Sessió 3:  

18 de Desembre de 2015 

Simone de Beauvoir 
La dona trencada (1968) 

Ponent: Isabel Clúa 

 

 

Sessió 4:  

15 de Gener de 2016 

Gayle Rubin 
Lectura: El tráfico en mujeres:  

Notas sobre la “economía política” del sexo (1986) 

Ponent: Verena Stolcke 

 

Combinant lluites: el gènere i la classe 

 

Sessió 5: 

19 de Febrer de 2016 

Doris Lessing 
La terrorista bona (1985)  

Ponent: Susanna Tavera 

 

Sessió 6: 

18 de Març de 2016 

Heidi Hartmann  
Un matrimonio mal avenido: marximo y feminismo (1981) 

Ponent: Maria de la Fuente 

 

 

Quan la mirada occidental no les representa 

Sessió 7:  

15 d’Abril de 2016 

Toni Morrison 
Beloved (1987) 

Ponent: Cristina Alsina 

 

 

Sessió 8:  

13 de Maig de 2016 

Gayatri C. Spivak 
Poden parlar els subalterns? (1988) 

(+ Jena Rhys: L'ampla mar dels sargassos) 

Ponent: Teresa Cabruja 

 

Les transgressions al binomi home-dona 

 

Sessió 9: 

10 de Juny de 2016 

Ursula K. Leguin 
La mà esquerra de la foscor (1969) 

Ponent: Teresa Torns 

 

 Sessió 10:  

1 de Juliol de 2016 

Beatriz Preciado 
Manifiesto Contra-sexual (2002) 

Ponent: Gerard Coll 
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