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Gemma  
Lienas 
 

Gemma Lienas (Barcelona, 1951), llicenciada en Filosofia i 
Lletres, és escriptora i conferenciant. Actualment és 
diputada pel PSC i portaveu d’igualtat al Parlament de 
Catalunya. És feminista i ha treballat sempre pels drets de 
les dones: ha estat membre del 'Lobby de Dones de 
Catalunya', membre i fundadora de 'Dones en Xarxa', 
membre i fundadora de 'Feministes de Catalunya' i 
actualment és vicepresidenta del consell feminista del PSC i 
membre de l’Asociación Española de Feministas Socialistas 
FeMeS.  
 
Com a escriptora té més de 90 títols publicats. Ha rebut 
nombrosos premis nacionals i internacionals: una Menció 
d’honor de l’IBBY el 1990; el Premi Unesco per a la 
tolerància el 2003; el premi Andròmina de narrativa el 1987; 
el Premi Ramon Llull de les lletres catalanes el 2003; el 

Premio BBVA Sant Joan de novel·la el 2018 i el Premi Vaixell de Vapor el 2018. L’any 2008 va rebre pel conjunt 
de la seva obra el Premi “Participando creamos espacios de Igualdad” en la categoria d’Art i Cultura”, atorgat 
pel Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid. Al 2010 va rebre, pel seu paper a la literatura catalana de 
finals del segle vint i inicis del vint-i-u i per la seva lluita feminista, la medalla Francesc Macià al Treball de la 
Generalitat de Catalunya. La seva obra ha estat traduïda a 13 llengües: a l’alemany, brasiler, eslovac, francès, 
gallec, italià, portuguès, croata, basc, grec, albanès, txec, xinès, serbi. 

 
LECTURES RECOMANADES 

 
● Cul de sac ( Empúries, 1986) 
● Dos cavalls (Empúries, 1987) 
● El diari lila de la Carlota (Empúries, 2001) 
● Així és la vida, Carlota (Estrella Polar, 2009) 
● El diari groc de la Carlota (Empúries, 2010) 
● La tribu de Camelot: La Carlota i el misteri 

de la casa encantada (Estrella Polar, 2010) 

● La tribu de Camelot: El fantasma del Liceu (Estrella 
Polar, 2012) 

● Emi i Max. L’amenaça del virus mutant (La Galera, 
2010) 

● El blog de la Malika (Estrella Polar, 2013) 
● Jo, en Watson i l’armari de la Jacqueline (Cruïlla, 

2019) 
● Petits contes amb grans valors (B de Blok, 2020) 
● La rebel·lió de les noies (Estrella Polar, 2021) 


