
Betty  Friedan (1921 – 2006, Estats Units)

Betty Friedan va néixer el 4 de febrer del 1921 a Peoria, Illinois (Estats 
Units), filla d'un matrimoni d'immigrants jueus de l'Europa central. Va 
estudiar a l’Smith College de Massachusetts. El 1963 va publicar La 
mística de la feminitat, en què critica actituds molt arrelades als Estats 
Units, sobretot la idea que la dona només pot realitzar-se com a esposa 
o com a mare. Considera que aquesta idealització constituïa una conspi-
ració per impedir que la dona competís amb l'home en el món del 
treball i en altres àrees de la vida social. En aquesta obra, hi ataca la 
concepció paternalista de la vida femenina, que defineix com un 
“comfortable camp de concentració”, i contra la mística del seu estatus 
de submissió i domini. 

El 1966 va fundar l'Organització Nacional de la Dona (NOW) als Estats 
Units, que va presidir fins al 1970. Aquesta organització, que va reunir 
un gran nombre de col•lectius i grups feministes dels Estats Units, va 
plantejar diverses llluites perquè s’aprovessin lleis sobre l’avortament, 
el treball femení i els drets de les dones en general. També va 
col•laborar en l'organització del National Women's Political Caucus, el 
1971; de l’International Feminist Congress, el 1973, i del First Women's 
Bank, el 1973. Ha estat professora i conferenciant a diverses universi-
tats i ha escrit molts llibres sobre temes relacionats amb la dona, com 
Va canviar la meva vida (1976), La segona fase (1981), La font de l'edat 
(1993) i les seves memòries, Life so Far, on relata els 22 anys de violent 
matrimoni amb un executiu publicitari. Va morir el 4 de febrer de 2006 
d'una malaltia cardíaca als 85 anys.

Betty Friedan

sociologia

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats 
amb un distintiu...

* La Fuente de la edad. Barcelona: Planeta, 1994  
* La Mística de la feminitat. Barcelona: Edicions 62, 1965
* La Segunda fase. Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés, 1983 
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