
21 de marzo  
 

Día 
Mundial 

da Poesía 

Guía de 

lectura 

Biblioteca Pública de Ourense 

Rúa Concejo, 11 
32003 Ourense 

bpou.direccion@xunta.gal 

Tlf: 988 788 386 

Fax: 988 788 396 

  facebook.com/bibourense 

  @bibourense 

Onde podes 

atoparnos 

BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE 

OURENSE 

Luns a venres: 
 09.00 - 21.00 h. 
Ininterrompido 

   
Sábados: 

10:00 -  14:00 h. 

HORARIO INVERNO 

“A historia conta o que sucedeu; a poesía 

o que debía ter sucedido”  

Aristóteles 

Visita o noso blog https://bibliotecaourense.wordpress.com/ 

Atoparás as recomendacións desta Guía na Sala Galicia 

(3º andar) 



 

 

 

Co teu carné poderás levar prestados, como 

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 período 

igual. 

Antología poética / Francisco de 
Quevedo           P (ES) QUE ant  
Poeta completo do Século de 
Ouro español. Autor de máis 
de 800 poemas de casi todos 
os subxéneros da súa época: 
satírico-burlescos, amorosos, 
morais, heroicos, circunstan-

ciais, descritivos, relixiosos e fúnebres.  Un 
clásico imprescindible.  

Antonio Machado [antología] / 
Antonio Machado                
 P (ES) MAC ant  
Poeta dos sentimentos e das 
preocupacións humanas, nesta 
escolma revélasenos o corazón dun 
home que viviu intensamente todo 
canto ocurreu ao seu redor  

Poemas de amor y de 
guerra / Miguel Hernández    
P (ES) HER poe  
Nestes textos o autor manifiesta a 
súa  capacidade de asimilación da 
poesía de vangarda do seu tempo, 
con influencias barrocas e 
gongoristas.  
 

Las piedras de Jerusalén / Lasse 
Söderberg         P (SU) SOD pie [FL] 
Co singular poder de 
representación da poesía 
dialóxica,  o autor  amosa unha 
visión non occidental nin 
orientalista senón secular e 
descolonizadora da complexa 
realidade do Medio Oriente.  

 
Amor en feminino : antoloxía das 
poetas galegas : de Rosalía á 
Xeración dos 80 / Edición de 
Maximino Cacheiro Varela                  
P (ES-gal) AMO  
Homenaxe a estas escritoras a 
través da expresión das súas  
vivencias amorosas, o lugar máis 
íntimo do seu ser.   

Punto cero: poesía (1953-
1971) / José Angel Valen-
te        
P (ES-gal) VAL pun [FL]  
Poeta ourensán da Xera-
ción do 50. A súa poesía 
é un medio de coñece-
mento da realidade e da 
existencia. A  obra poéti-
ca de Valente fainos 
afondar na raíz mis fonda de nós mesmos.  
 

Poesía galega completa / Xosé 
María Díaz Castro  
P (ES-gal) DIA poe  
Poeta encadrado na Xera-
ción de 1936. Influíu nou-
tros poetas posteriores en 
lingua galega pola súa per-
fección e preocupación por 
Galicia e os problemas bási-
cos do ser humano: a vida, a 
morte e o tempo.   
 

 
Bocarribeira : poemas pra ler e queimar / Ramón 
Otero Pedrayo    
P (ES-gal) OTE boc [FL]  
Transido de reverente emo-
ción cósmica, este poemario   
é  terra no tempo. Un en-
reixado de camiños que van 
do ledo ao triste, do presente 
ao pasado, polos que avanza 
o xogo da vida e da morte 
nun latexar vibrante de luces 
e sombras.  

Información útil 

Suxestións... 


