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Tradicionalmente a BD non foi terreo propicio para 

mulleres, nin como creadoras, nin como personaxes. 

Neste sentido non era esaxerada a alerta Women in 

Refrigerators (WiR) lanzada, en 1999, por Gail Simone. 

 

Amodiño, amodiño, o panorama vai cambiando e, para 

comprobarmos ata que punto o catálogo da nosa 

biblioteca o rexistra, empezamos a remexer  nel na 

procura de heroínas enfrontadas aos estereotipos do 

medio. 

 

Propuxémonos buscar 4 x 8 protagonistas que se 

desenvolven en papeis tradicionalmente reservados a 

personaxes masculinos. O número de trinta e dúas 

quedounos curto, pero suficiente para atoparmos 

aventureiras, detectives, superheroínas, espías, 

guerreiras... 

 

Ao tempo, comprobamos a diversidade e versatilidade 

que acadou a banda deseñada para satisfacer o máis 

variado espectro de lectoras e lectores. 

 

Van por orde alfabética do título do libro, aínda que a 

primeira é a primeira e queda fóra desa regra. 

DAVILA en Faro de Vigo (8-3-2016 

4 x 8 (BD) 
para o 8 de marzo 

   Tanto personaxes masculinas como 
femininas sofren unha violencia constante 
no mundo dos cómics. Por exemplo, Barbara 
Gordon (Batgirl) e Bruce Wayne (Batman) 
son ambos vítimas dun ataque (ela, un 
tiro no abdome; el, unha columna 
practicamente rota) que case acaba con 
eles. 

Non obstante, aquí mesmo se atopa a 
diferenza. Os personaxes masculinos que 
son feridos ou torturados adoitan 
regresar máis adiante na historia como 
mellores personaxes, máis fortes e 
sabios. 
Bruce Wayne 
recupérase 
da ferida na 
columna e 
volve como 
un Batman 
máis 
poderoso. 
Pero, e 
Barbara? Ela 
remata 
paralítica e 
na  cadeira 
de rodas, o 
que a obriga 
a cambiar de identidade e deixar de ser 
Batgirl. 

As mortes dos personaxes masculinos son 
heroicas e solemnes, pero as personaxes 
femininas son na súa maioría vexadas 
polos seus inimigos para poñer en 
movemento o argumento do personaxe 
masculino. Desexar que unha personaxe 
feminina non morra xamais nun cómic é 
ridículo, pero loitar porque as mortes 
destas personaxes teñan un sentido alén 
de mobilizaren o heroe cara á vinganza é 
imprescindible. (TRAD.) 

 

Karlo ofrécenos unha serie de tiras 
deseñadas nas que, con ironía e sen es-
tridencias, parodia os superheroes e os 
seus superpoderes. Seleccionamos 2 x 8, e 

fixemos esta pregunta: Credes que o 
papel da muller nos cómics é a que 
nos mostra Karlo nesta selección?  
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16 tiras de Karlo 

Gail Simone lanzou 
a denuncia Women in 

Refrigerators. 

Trad. de https://generoneutro.wordpress.com/2012/12/08/
tropes-3-la-mujer-en-la-nevera/ 

 

karlohumor.blogspot.com  

https://generoneutro.wordpress.com/2012/12/08/tropes-3-la-mujer-en-la-nevera/
https://generoneutro.wordpress.com/2012/12/08/tropes-3-la-mujer-en-la-nevera/
karlohumor.blogspot.com


 

 

A marela tarabela 

A Marela Tarabela  

Simón Martel / Fausto [et al.] 

A nosa Simón comezou a 
investigar alá polo 1994 (1994! 
Van alá máis de vinte anos 
desta pioneira da BD galega!) 
e non sabemos dela desde 
2009. Seguro que as aventuras 
e misterios de Simón andan 
por gran parte do centros 
esperando que alguén as re-

descubra. 

A BD galega pía por novas 
edicións e novos retos da nosa 

única e xenial Simón Martel.  

Batgirl. Año uno / P. Tobin & C. Coover 

Batgirl / C. Stewart, B. Fletcher & B.Tarr  

Pois o que diciamos, velaquí 
como elas xa non son unha 
versión “floreiro” doutros 
heroes. Aínda máis: a 
feminización do xénero 

superheroico trae consigo a 
normalización doutras causas 
(etnia, homosexualidade...). 
As grandes factorías gringas 
adáptanse aos novos tempos, 
sexa por necesidade, sexa por 
virtude. E por enriba é 

divertido!  

Battlefields 1 : Las brujas de la noche /  

Garth Ennis & Russ Braun  

Historia e ambiente bélico 
para reconstruír / reivindi-
car “As bruxas da noite”, 
aquelas mulleres soviéticas  

do 588º Rexemento de 
Bombardeiros Nocturnos, 
que aos mandos de auténti-
cas “caldeiretas voadoras” 

sementaron o pánico entre 
o invasor nazi. Magnífico 

cómic.  

Bella muerte / Kelly Sue Deconnick, 

Emma Ríos & Jordie Bellaire  

Palabras maiores. Imposi-
ble condensar en estas bre-
ves recensións a excelencia 
do guión e a xenialidade do 

debuxo. Mulleres autoras, 
mulleres protagonistas. 

Arte maior.   

Caroline Baldwin / André Taymans  

Detective privada, cana-
dense de orixe india e sero-
positiva, Carolina Baldwin 
descríbese na Bedetheque 

como "unha personaxe de 
muller forte, moderna, 
irtigamente independente 
tanto no seu traballo como 

nos seus amores, pero ao 
mesmo tempo tenra e sen-

síbel"    

Echo / Terry Moore 

Adèle Blanc-Sec / Tardi  
Las extraordinarias aventuras de 

Mary Noticias / R. Acedo & C. Barbará  

As relación pai filla non 
sempre son fluídas, non o 
son aínda que o pai sexa un 
superheroe. E que pasa se 

o superheroe morre e a 
filla se ten que facer cargo 
do oficio familiar? Deliciosa 
obra, exquisito guión e, 

aínda por riba, o maxistral 
debuxo do ourensán David 
Rubín, expresamente 

reclamado por Paul Pope.  

Los mundos de Aldebaran / Léo  

Pasajeros del viento / François Bourgeon   

Neste indispensable clásico 
de aventuras de esmeradísi-
ma ambientación histórica, 
singularizase a cativadora 

figura de Isabel de Mamaye. 
Século XVIII, disputas entre 
Francia e Inglaterra, a nave-
gación e os piratas, África e 

América, tráfico de escravos 
e abolicionismo... e Isa, Isa 
heroica, Isa sensual, Isa 
“feminista”, dona de si e do 

seu mundo.  

La niña de Bois-Caïman / Bourgeon  

Pluma al viento / Cothias & Juillard  

Rachel / Terry Moore 

Raquel esperta na súa 
tomba e descobre que non 
pode morrer. O punto 
común das obras do autor 

son as magníficas 
personaxes femininas. Aquí 
a narrativa é de terror e a 
mestría de Moore 

maniféstase, tanto no guión 
coma no debuxo, na 
elegancia, na precisión. na 
contención e na 

dosificación de recursos. 

Queen & Country / Greg Rucka  

Rucka móstranos as redes da 
espionaxe internacional e a 
alta política, con realismo e 
crueza, lonxe da visión 

glamourosa que o cine de 
espías nos adoita mostrar. 
Nunha obra de personaxes 
rotundos e complexos 

destaca Tara Chace, xa para 
sempre unha icona do 

xénero. 

Mary Noticias sae na España de 1962. Non esperemos 
unha muller como as outras trinta e unha desta 
escolma. Non. Mary noticias rompe algúns dos 

estereotipos e prexuízos cos que o franquismo 
sometía as mulleres. 
Ese é punto de 

interese desta Mary 
"Noticias": unha visión 
que hoxe nos parece 

desfasada e 
reaccionaria en 
moitos aspectos, 
daquela foi unha 

refoladiña de aire 

fresco.  

El momento de Aurora West /  
Paul Pope, JT Petty & David Rubín  

"1863. A guerra 
de secesión rom-
pe os EUA. Os 
camiños non son 
seguros. /…/ 

Aínda así, /…/ 
Zabo - impregna-
da da cultura 
sudista da Nova 
Orleans, vese 
obrigada a ir cara a Bâton Rouge. Alá reside unha avoa 
de noventa e  oito anos que leva o mesmo nome ca ela, 
pero que viviu moito tempo baixo o pseudónimo de 
«Isa». Todo separa estas dúas mulleres de carácter, pero 
aguilloada pola curiosidade, a fogosa Zabo vaise apai-

xonar polo relato dunha longuísima vida.” (BD Gest ) 

El retorno de las Ti-girls / Jaime Hernández  

Starstruck / Elaine Lee, Michael Kaluta 
 & Lee Moyer  

Estamos ante un dos grandes fitos 
do cómic no que respecta á cons-
trución de muller e dos persona-
xes femininos. Dinos Silvia Her-

nando que é unha das obras que 
crearon escola e que “fueron, 
además de historias dibujadas, 
herramientas para el feminismo o 
la defensa de la normalidad gai”.s 

grandes mestres da BD.  

Ultra: siete días / Joshua & Jonathan Luna 

Esta é unha obra de súperheroes 
para quen non anda con moita 
convicción nese terreo (e para 
quen anda tamén). Ultra, 

Afrodita e Cowgirl son tres super
-heroínas que traballan para 
unha axencia, teñen que estar 
sindicadas e, sobre todo, teñen 

que conciliar os seus súper 
poderes coa súa humanidade 

non exenta de conflitos.  

The Unknown / Mark Waid & M. Oosterveer  

A comedia teen, a ciencia fic-
ción, o costumismo pop, mesmo 
certo realismo máxico, a serie 
B... Hernández leva xogando á 

mestura de xéneros dende as 
súas primeiras /.../ Non sor-
prende, xa que logo, que propo-
ña agora este novo xi-

ro /.../ para xogar aos superhe-
roes, /.../. Coma 
en practicamente toda a súa 
obra, Hernández mantén o prot

agonismo coral e femenino. 

(Eduardo Moroño) 

Catherine Allingham, a persoa máis 
intelixente do mundo, conduce unha 
complicada investigación acompañada 
do seu servizal James e dun tumor 
cerebral que lle concede medio ano 

de vida. 
“... unha parte de persecución, unha 
parte de detectives, unha parte de 
ciencia especulativa, unha parte de 
xénero negro e unha parte de película 
de colegas /.../ Este catro capítulos 
son un paraíso do cómic de 
misterio, ):  con personaxes que 
asustan e deleitan e 
entreteñen.”(Gail Simone, do 

prólogo, trad.) 

E a continuación do gran 
clásico Las siete vidas del 

Gavilán? Pois velaquí a está. 
Ariane de Troïl é a condutora 
dun novo capítulo desta 
extraordinaria epopea  que 
percorre terras de Europa e 
América. Pluma al viento (o 
nome indio de Ariane, pois 
entre eles vai vivir e atopar o 
amor) de coidada ambientación 
histórica  e con personaxes 
reais é outra excelente obra de 

dous grandes mestres da BD.  

Nesta epopea de ciencia 
ficción marabillosa (en todos 
os sentidos), Léo, gran 
debuxante, evoca para nós os 
grandes clásicos do xénero 

nuns guións perfectamente 
calculados e cunha 
ambientación pletórica de 
imaxinación, precisión e cor. 
Na ampla nómina de 
personaxes que atravesan a 
triloxía, Kim Keller, á que 
vemos medrar a través de mil 
mundos e vicisitudes, é a 

protagonista indiscutible.  

“Cando Tardi se decide por fin 
a tomar partido por ela /.../, 
namorado dos seus trazos e as 
súas formas bravas, no só lle dá 
unha ocupación de muller 

progresista e emancipada /.../ 
senón que a dota dunha 
volcánica personalidade, dun 
atrevemento que roza o 
escándalo. Convértea en 
símbolo subversivo-destrutivo 
desa imaxe de simple muller-
obxecto, previsible, cándida, 
desamparada...” [Joaquín To-

rán , trad. ]  

Esta Batgirl anticipa a 

revisión das “súper-heroínas 
clásicas” para deixaren de 

ser simples aditamentos dos 
súper- heroes, a por de 

gañar credibilidade e 

humanidade. Bo guión, 
excelente debuxo, e lectura 

aquelada para xente nova 
(aquela que fóra 

destinatario primeira e que 

vai sendo esquecida).  

Nesta obra imprescindible da 
actual ficción científica, "as 

mulleres fortes, marca da casa, 
sosteñen o fío argumental /.../. 
Moore deposita a ética, o 
sacrificio e a capacidade de 
redención /.../ na física Annie 
Trotter, a fotógrafa Julie 
Martin e a detective Ivy Raven. 
Esta letal combinación contra el 
aburrimento e os estereotipos 
de xénero vén acompañada de 
secundarias carismáticas” en 
palabras de Elisa G. 

McCausland.  

http://www.bedetheque.com/serie-254-BD-Caroline-Baldwin.html
http://www.bdgest.com/chronique-3745-BD-Passagers-du-vent-La-Petite-Fille-Bois-Caiman-Livre-1.html
http://www.uv.mx/blogs/lectores/2012/06/22/el-comic-en-femenino-una-historia-de-ciencia-ficcion/
http://www.uv.mx/blogs/lectores/2012/06/22/el-comic-en-femenino-una-historia-de-ciencia-ficcion/
http://unollodevidro.blogspot.com.es/2013/02/deus-e-ciencia-o-retorno-das-ti-girls.html
http://www.fabulantes.com/2012/10/las-extraordinarias-aventuras-adele-blanc-sec-1-jacques-tardi/
http://www.fabulantes.com/2012/10/las-extraordinarias-aventuras-adele-blanc-sec-1-jacques-tardi/
http://www.comicdigital.com/3320_1-Echo_2.html
http://www.comicdigital.com/3320_1-Echo_2.html


 

 

Emma Ríos 

4x8 BD’s para o 8 de marzo 

Enma Ríos 
(Vilagarcía, 
1976) é a 
autora galega 

con maior 
presenza 
internacional. 
Comezou 

alternando a 
arquitectura 
coa banda 
deseñada, 

cando formaba 
parte do colectivo Polaquia, no que 
coincide con moitos dos autores máis 
destacados da nosa BD. 

No 2007, comeza a traballar 
profesionalmente para diversas editoriais 
estadounidenses, especialmente a Marvel. 

Neste marco, destacan o Doctor Strange: 
Season One, con Greg Pak, ou  Captain 
Marvel, con Kelly Sue Deconnick.  

No 2014, consegue retomar proxectos máis 
persoais e así aparece o primeiro volume 
de Pretty Deadly, con Deconnick. Á que 

seguirá I.D. (2016 ), como autora 
completa, e Mirror (2017), con Hwei Lim. 

Ao tempo. coedita la revista Island con Bran-

don Gram. 

 

 

Jessica Jones: Alias / Bendis & Gaydos  

Jessica Jones, antiga su-
perheroína, leva Investiga-
cións Alias, axencia de de-
tectives especializada en 

superheroes.  JJ presentá-
senos “sen caer en prexuí-
zos nin estereotipos, ofre-
cendo un perfil psicolóxico 

profundo e contundente, 
próximo e realista”. A obra 
encádrase máis na novela 
negra que non xénero 

“pixameiro”.  

Julia / Giancarlo Berardi  
  

Inescusable. A gran dama 
do fumetti, Julia Kendall, 
criminóloga e profesora 
universitaria, é unha 

personaxe redonda e de 
múltiples irisacións. De se 
precisar un eloxio do 
xénero de detectives, os 

argumentos ben se 

poderían iniciar con Julia.  

Ms. Marvel / Wilson, Wyatt & Alphona  

Que pouco representado 
temos o Manga! Ben, non 
podemos estar en todo, 
pouco e pouco. Polo de-

mais, nesta antoloxía non 
podería faltar esta Sarah, 
nai coraxe, que, nun mundo 
post-apocalíptico, sae na 

épica procura dos seus fi-
llos. Unha obra excelente a 
todos os niveis, unha perso-

naxe central superlativa.  

Que pasa se a adolescencia nos 

obsequia con  superpoderes e 
supercomplexos? E se o fai nun 

mundo de conflitividade cultu-

ral constante? As claves están 
en Kamala Khan, musulmá en 

Jersey City, de pais inmigran-
tes moi conservadores e cun 

irmán tentado polos imáns ra-

dicalizados... O camiño está 
inzado de problemas e malos 

tragos, pero tamén de alegrías 

e humor. Non é unha obra su-
perficial,  pero tampouco so-

lemne.  

Sarah / Katsuhiro Otomo & Takumi Nagayasu  
La leyenda de madre  

BD franco-belga e 
novela de aventuras 
na súa máxima 

expresión. Inglaterra, 

Francia, os EUA, a finais 
do século XVIII. Se nada 
falta en relación cos 
tópicos ben dosificados 

do xénero, tamén é de 
agradecer a recreación 
do pano histórico en que 
se inxiren as andanzas de 

Lya de Beaumont. 

(Unha dúbida: Cumprirá 
exhibir tanta espeteira 

para vender unha BD?)  
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Lena é unha muller 
de aire xélido e distante 
que dificilmente deixa 
asomar os seus infernos 

interiores. Lena é unha 
muller activa e decisiva 
no taboleiro xeopolítico 
mundial e, a través do 

seu oficio, imos descu-
brindo algunhas das cla-
ves da actual política 
internacional. Todo iso 

dun xeito ameno, grazas 
a unha trama exquisita-

mente tecida.  

L
e
n
a
 /

 P
. 

C
h

ri
st

in
 &

 A
. 

J
u

il
la

rd
 

 F
O

T
O

: 
h
tt

p
s:

/
/
im

a
g
e
c
o
m

ic
s.

c
o
m

/
c
re

a
to

rs
/
vi

e
w

/
e
m

m
a
-r

io
s 

Na biblioteca: 
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do fumetti, Julia Kendall, 
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universitaria, é unha 

personaxe redonda e de 
múltiples irisacións. De se 
precisar un eloxio do 
xénero de detectives, os 

argumentos ben se 
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temos o Manga! Ben, non 
podemos estar en todo, 
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do século XVIII. Se nada 
falta en relación cos 
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Na biblioteca: 

Jessica Jones, antiga super-

heroína, leva Investigacións 

Alias, axencia de detecti-

ves especializada en super-

heroes.  JJ presentásenos 

“sen caer en prexuízos nin 

estereotipos, ofrecendo un 

perfil psicolóxico profundo 

e contundente, próximo e 

realista”. A obra encádrase 

máis na novela negra que 

non xénero “pixameiro”.  

http://www.zonanegativa.com/marvel-50-aniversario-alias-%C2%BFquien-es-jessica-jones/
http://www.zonanegativa.com/marvel-50-aniversario-alias-%C2%BFquien-es-jessica-jones/
http://www.zonanegativa.com/marvel-50-aniversario-alias-%C2%BFquien-es-jessica-jones/


 

 

 

4x8 BD’s para o 8 de marzo 

Give me liberty / Frank Miller et alt.  

Martha Washington, nacida 
negra e pobre, é a protago-
nista desta descarnada sá-
tira política de anticipa-

ción.  

Poderíase ler hoxe como 
unha especie de profecía 

cumprida?  

Hexed: a marca de Lucifer / 
 Michael Alan Nelson & Emma Ríos  

Luci Jenifer Inacio das 
Neves, Lucifer por mal 
nome, ladroa de obxectos 
máxicos, ten que 

enfrontarse a escuros e 
terribles poderes. Con ela 
comezou Emma Ríos a súa 
conquista dos EUA. A súa 

primeira publicación en 
galego foi por capítulos na 

inesquecible Galimatías.     

Hulka: ley y desorden / Soule & Pulido.  

Canto non se fala das 
dificultades de conciliación 
casa/traballo? Pois imaxinade 
a Hulka: ela ten que conciliar a 
súa condición de superheroína 

co seu traballo como avogada; 
de avogada pola súa conta xa 
que foi despedida do 
importante bufete no que 
traballaba (cal sería a razón?). 
Quen non estea ao tanto da 
evolución do xénero e diso que 
se chama “nova onda Marvel”, 
pode ter unha aterraxe moi 

agradábel con Hulka.  

Isabellae / Raule & Gabor.  

Cóntanos a Marela que se 
ela fose nova e puidese es-
coller, escollería ser Isabe-
llae. Filla de samurai e irlan-

desa, as súas aventuras tran-
sitan entre esas dúas tradi-
cións tan ricas e afastadas. 
Non falta ningún ingrediente 

do que debe ser un saboroso 
menú de aventura en estado 

puro.  

Franka mereceu, en 
xaneiro de 2011, a 
consideración de "a maior 
heroína de BD dos Países 

Baixos". A esta 
aventureira e detective, 
tamén lle corresponde o 

título de ser a primeira 
en “falar” galego, grazas 
aos cinco tomos que 
Xerais publicou en 1990. 

(Vaia unha subelada de 
saudade por aquela 
marabillosa iniciativa... e 

un pouso un chisco  
amargo: aqueles selectos 
títulos funcionarían mellor 

hoxe?) 
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Sintetízao ben  Francisco J. 
Ortiz: "... esta especie de 
Fantomas feminino creado 
por Forest está visto desde 
un prisma surrealista e 

sicodélico. E é que 
Hypocrite /.../é un 
delirio pop repleto de 
personaxes extravagantes, 
xiros insospeitados, 
situacións absurdas e unha 
clara vontade de romper 
continuamente coa lóxica 
del relato” (trad.) 
Hypocrite, gran novela 
histérica (sic), segue sendo 
rompedora e vangardista. A 
Marela cre que nunca o 

deixará de ser.  
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“Dáme medo que a xente pense que é 
demasiado, e tamén me dá medo que 
pense que non fun lonxe abondo. 
Danme medo os lectores masculinos 
hostís. E ódiome a min mesma por 
ter pensado iso sequera. Dáme medo 
ser unha moza branca que intenta 
falar de razas. Teño medo. Pero 
sinto que é o que teño que facer. 
E se non o fago, serei unha 
fraude”  

Kelly Sue DeConnick . (trad.)(en 
astiberri.com/products/bitch-planet-2) 

Bitch Planet  

Kelly Sue DeConnick, Valentine De Landro 
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4x8 BD’s para o 8 de marzo 

Give me liberty / Frank Miller et alt.  

Martha Washington, nacida 
negra e pobre, é a protago-
nista desta descarnada sá-
tira política de anticipa-

ción.  

Poderíase ler hoxe como 
unha especie de profecía 

cumprida?  

Hexed: a marca de Lucifer / 
 Michael Alan Nelson & Emma Ríos  

Luci Jenifer Inacio das 
Neves, Lucifer por mal 
nome, ladroa de obxectos 
máxicos, ten que 

enfrontarse a escuros e 
terribles poderes. Con ela 
comezou Emma Ríos a súa 
conquista dos EUA. A súa 

primeira publicación en 
galego foi por capítulos na 

inesquecible Galimatías.     

Hulka: ley y desorden / Soule & Pulido.  

Canto non se fala das 
dificultades de conciliación 
casa/traballo? Pois imaxinade 
a Hulka: ela ten que conciliar a 
súa condición de superheroína 

co seu traballo como avogada; 
de avogada pola súa conta xa 
que foi despedida do 
importante bufete no que 
traballaba (cal sería a razón?). 
Quen non estea ao tanto da 
evolución do xénero e diso que 
se chama “nova onda Marvel”, 
pode ter unha aterraxe moi 

agradábel con Hulka.  

Isabellae / Raule & Gabor.  

Cóntanos a Marela que se 
ela fose nova e puidese es-
coller, escollería ser Isabe-
llae. Filla de samurai e irlan-

desa, as súas aventuras tran-
sitan entre esas dúas tradi-
cións tan ricas e afastadas. 
Non falta ningún ingrediente 

do que debe ser un saboroso 
menú de aventura en estado 

puro.  

Franka mereceu, en 
xaneiro de 2011, a 
consideración de "a 
maior heroína de BD dos 

Países Baixos". A esta 
aventureira e detective, 
tamén lle corresponde o 
título de ser a primeira 

en “falar” galego, grazas 
aos cinco tomos que 
Xerais publicou en 1990. 
(Vaia unha subelada de 

saudade por aquela 
marabillosa iniciativa... e 
un pouso un chisco  
amargo: aqueles selectos 

títulos funcionarían 

mellor hoxe?) 
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Sintetízao ben  Francisco 
J. Ortiz: "... esta especie 
de Fantomas feminino 

creado por Forest está 
visto desde un prisma 
surrealista e sicodélico. E 

é que Hypocrite /.../é un 
delirio pop repleto de 
personaxes extravagantes, 

xiros insospeitados, 
situacións absurdas e unha 
clara vontade de romper 
continuamente coa lóxica 

del relato” (trad.) 
Hypocrite, gran novela 
histérica (sic), segue sendo 

rompedora e vangardista. 
A Marela cre que nunca o 

deixará de ser.  

H
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 /

 J
.C

. 
F
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“Dáme medo que a xente pense que é 
demasiado, e tamén me dá medo que 
pense que non fun lonxe abondo. 
Danme medo os lectores masculinos 
hostís. E ódiome a min mesma por 
ter pensado iso sequera. Dáme medo 
ser unha moza branca que intenta 
falar de razas. Teño medo. Pero 
sinto que é o que teño que facer. 
E se non o fago, serei unha 
fraude”  

Kelly Sue DeConnick . (trad.)(en 
astiberri.com/products/bitch-planet-2) 

Bitch Planet  

Kelly Sue DeConnick, Valentine De Landro 
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http://culturagalega.org/bd/ficha.php?xenero=Revista%20ou%20comic-book&id=277&busca=galimatias
http://abandonadtodaesperanza.blogspot.com.es/2007/08/hypocrite-la-espa-ms-pop-del-mundo.html
http://abandonadtodaesperanza.blogspot.com.es/2007/08/hypocrite-la-espa-ms-pop-del-mundo.html
http://culturagalega.org/bd/ficha.php?xenero=Revista%20ou%20comic-book&id=277&busca=galimatias
http://abandonadtodaesperanza.blogspot.com.es/2007/08/hypocrite-la-espa-ms-pop-del-mundo.html
http://abandonadtodaesperanza.blogspot.com.es/2007/08/hypocrite-la-espa-ms-pop-del-mundo.html

