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“O ideal sería ser capaz de amar a unha 

muller ou a un home, a calquera ser 

humano, sen sentir medo, inhibición ou 

obriga"  

Simone de Beauvoir  



 

 

 

Co teu carné poderás levar prestados, co-

mo máximo, 11 documentos: 

 

 5 libros durante 21días, que poderás 

renovar por outro período igual. 

 3 películas e 3 cedés durante 7 días, 

que poderás renovar por outro perío-

do igual. 

Presencialmente na biblioteca  

Por teléfono:  

988788392 /988788386  

Por internet: 

http://rbgalicia.xunta.es/ourense/ 

Cabalos e lobos / Fran P. Lorenzo  
N (ES-gal) LOR cab 
Esta novela ubicada en Vigo, relata unha historia 
de amor homosexual nun tempo de silencio e 
represión. Exprésase a través da voz de varias 
mulleres que dan conta dunha saga familiar que 
abrangue todo un século. 

 
Entre bambalinas / Melissa Brayden             
N (EU) BRA ent 
Jenna McGovern, está recén graduada en Arte 
Dramática e traballando de camareira en espera 
de algo mellor. Nun apresurado casting é 
seleccionada para un papel secundario pero 
importante nun musical de Broadway que está de xira. Esta 
oportunidad suporá para ela algo que non imaxina... Sexo, 
bambalinas e romance nunha novela moi entretida. 

 

Los años olvidados / Antonio Duque 
Moros       N (ES) DUQ año 
Os avatares dunha familia republicana durante a 
guerra civil e a posguerra, co telón de fondo da 
España dos anos 40. Pero é tamén unha historia 
de amor entre dous adolescentes, obrigados a 
ocultar as súas relacións, que se ven envoltos 
nunha terrible situación, imprevisible e 

sorprendente para o lector que xa non poderá abandonar a lectura 
ata coñecer o desenlace. 
 

La vida en sus ojos / Deborah Barry  
N (CA) BAR vid 
Rae Crenshaw e Evon Lagacé son dúas 
mulleres excepcionais, que sofren pero tamén 
coñecen a dicha mentres aprenden que, para 
unhas poucas afortunadas, as segundas 
oportunidades existen. 
 

El azul es un color cálido / Julie Ma-
roh           COM(EUR) MAR 
Novela gráfica que conta a historia de Cle-
mentine, unha moza que ve alterada a súa 
existencia cando coñece a Emma, unha rapa-
za de cabelos azuis que lle fai descubrir o 
desexo. O descubrimiento da homosexualida-
de, contado con tran-

quilidade, sen présas, é verosímil e cercano.  

Lo que no se dice / Luis Antonio de 
Villena y otros          C (ES) QUE 
Polas páxinas desta antoloxía desfilan tore-
ros, catequistas, bailaores e ata un escayo-
lista erixido en lenda lúbrica do Madrid dos 
oitenta. Un exercicio de imaxinación ao 
abeiro da liberdade creativa que xunta cali-
dade literaria, divertimento e compromiso. 

El armario de acero. Amores clandestinos en la Rusia 
actual / Aleksander Anasevich y 
otros   C (RU) ARM 
Antoloxía de novos autores rusos compro-
metidos co colectivo LGTB. 17 pezas de 
poesía e narrativa que contrapoñen o sentir 
firme e combativo den grupo de autores da 
literatura rusa máis actual contra o ambien-

te opresivo e de 
intolerancia que os 
envolve. 

De Sodoma a Chueca. Una histo-
ria cultural de la homosexualidad 
en España en el siglo XX / Alber-
to Mira 316 MIR des 
Un percorrido polos modos nos que a 
homosexualidade se representou no noso 
país ao longo do século XX en novelas, 

films, obras de teatro, ensaios e tratados científicos. Unha investi-
gación histórica rigorosa e ben documentada. 

Información útil 

Cómo renovar? 


