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DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFÒBIA 



Introducció  
 
 
Malgrat l’evolució de la societat, malgrat les transformacions que hi 
han tingut lloc, encara avui continua existint el que es coneix amb el 
nom d’homofòbia i transfòbia, és a dir, el sentiment d’aversió, prejudici 
i discriminació contra homes i dones homosexuals i transsexuals.  
 
El 17 de maig es celebra el Dia Internacional contra l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia, que commemora l’eliminació de 
l’homosexualitat, l’any 1990, de la llista de malalties mentals per part 
de l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut. 
 
Tot i els avenços que s’han produït en relació als drets del col·lectiu de 
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB), tot i la legislació 
aprovada en diferents països europeus, el desconeixement d’aquest 
col·lectiu encara és molt gran i la discriminació envers la comunitat 
homosexual continua essent una realitat. Cal, doncs, continuar 
treballant a favor de la dignitat, la llibertat i els drets del col·lectiu 
LGTB, i contra tot tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o 
identitat de gènere.  
 
 
Del 26 de maig al 3 de juny, la ciutat de Vic acull les 2es Jornades 
Catalunya sense armaris, organitzades per TALCOMSOM, l’associació 
LGTB de Vic i comarca d’Osona. Aques jornades tenen un triple 
objectiu: donar visibilitat al col·lectiu LGTB, ser un punt de trobada de 
les entitats LGTB d’arreu de Catalunya (especialment les de fora de 
Barcelona) i donar a conèixer la realitat de gais, lesbianes, 
transsexuals i bisexuals d’Osona.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Llibres infantils  
 
Històries sobre famílies monoparentals, contes a favor de la igualtat, la 
diversitat, l’eliminació de prejudicis i la no discriminació per motius 
d’orientació sexual i d’identitat de gènere. Llibres per explicar 
l’homosexualitat i la transsexualitat als nens. 
 
- Bösche, Susanne. La Martona viu amb l’Eric i en Martí. Barcelona: 
Institut Lambda, 1986. I*** Bos 
- Haan, Linda. Rei i rei. Barcelona: Serres, 2004. I* Haa 
Biblioteca Joan Triadú 
- Martín, Gabriel J. El tiet Joan es casa. S.l.: Coordinadora Gai-
Lesbiana de Catalunya, 2011. I* Mar 
- Martín, Susanna. 1,2,3,4...historietes diverses: guia sobre 
diversidad afectivo-sexual i identitats de gènere p er a 
adolescents. Barcelona: Bellaterra, 2011. I30.055.3 Mar 
- Ortega, Juan. Ens agradem!. València: Tàndem, 2006. I* Ort 
Biblioteca Joan Triadú 
-Recio, Carlos. El príncipe enamorado: cuento para ninos y niñas 
basado en una historia real. Barcelona: La Tempestad, 2002. I** Rec 
- Reixach, Laura. En Ceba i en Pebre. Barcelona: Bellaterra, 2010.  
I** Rei 
Biblioteca Joan Triadú 
- Richardson, Justin.  Amb en Tango som tres . Barcelona: RBA, 
2006. I* Ric 
- Schimel, Lawrence. Amigos y vecinos. Madrid: Ediciones la 
Librería, 2005. I** Sch 
- Tofiño, Iñaki. La festa d’en Blai. Barcelona: Bellatera, 2008. I** Tof 
Biblioteca Joan Triadú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homosexualitat i còmics  
 
Còmics de denúncia i d’humor sobre el col·lectiu homosexual i 
transsexual, històries iròniques la vida quotidiana d’aquests col·lectius, 
vinyetes que reflexionen sobre què és la normalitat i sobre la 
importància d’acceptar-se un mateix. Us proposem una narrativa 
visual de temàtica lèsbica, transsexual i gai.  
 
- Arquero, Gema. Salidas de emergència. Barcelona: Odeonia, 2006. 
C Arq 
-  Bechdel, Alison. Fun home: un tragicòmic familiar. Barcelona: La 
Magrana, 2008. C Bec 
- Carmona Peral, Olga. Normal. Madrid: Dibbuks, 2007. C Car  
- Claro que sí: cómics para entendidos. Barcelona: La Cúpula, 
2007. C Cla 
- Cuho, Javi. Evangelius. Barcelona: Cantero & Cuho, 2008. C Cuh 
- Del fanzine al manga yaoi: lesbianes, gais i transs exuals al 
còmic. Lleida: Ajuntament de Lleida, 2005. 741.5 Del 
-ElenapuntoG. The Lola’s World: historias de Lola. Barcelona: La 
Tempestad, 2005. C Ele 
- Kodaka, Kazuma. Kizuna. Barcelona: Norma, 
2005. C Kod 
- König, Ralf. Konrad & Paul. Barcelona: Cúpula, 
2005-2007. C Kon 
- Maroh, Julie. El azul es un color cálido. 
Madrid: Dibbuks, 2011. C Mar 
- Martín, Sebas. Estoy en ello. Barcelona: 
Cúpula, 2005. C Mar 
- Nananan, Kiriko. Blue. Alicante: Ponent Mon, 
2004. C Nan 
- Navarro, Gema Arquero. Salidas de 
emergencia: bollería fina. Barcelona: De Facto, 2007. C Nav 
- Rodrigo. Manuel no està solo. Madrid: Sinsentido, 2005. C Rod 
- Valdés, Santi. Los còmics gay. Barcelona: Glénat, 1998. 741.5 Val 
 
 
 

 
Dins d’aquestes jornades, organitzades per TALCOMSOM,  la 
Biblioteca Joan Triadú acollirà des del 26 de maig fins a l’1 de juliol: 
 

1. L’exposició ARTCOMSOM. Diàlegs artístics sobre la diversitat 
sexual i afectiva, amb obres realitzades per alumnes de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. 

 
2. Una mostra documental i una guia de lectura que recull una 

selecció de llibres i dvd’s que hi ha a les biblioteques de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona 
sobre temàtica gai, lèsbica i transsexual. Els títols recollits a la 
guia es troben a les diferents biblioteques de la Xarxa. La guia 
fa esment dels títols que es troben a la Biblioteca Joan Triadú.  
 

3. Una sessió del club de lectura, el dimarts 27 de maig a les 
20:00 h., que es dedicarà al comentari del còmic Fun home. 

 
A la guia de lectura que hem elaborat trobareu llibres sobre identitat i 
orientació sexual, sobre com ha estat vista la homosexualitat i la 
transsexualitat al llarg de la història i segons els països; llibres sobre 
els problemes amb què es troben les famílies homosexuals, llibres 
sobre com ha estat tractada l’homosexualitat a la literatura i al cinema 
així com apartats més lúdics en què trobareu novel·les, còmics i 
pel·lícules de temàtica lèsbica i gai. 
 
A la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona 
trobareu una gran diversitat de títols de temàtica gai, lesbiana, i 
transsexual, llibres que us ajudaran a conèixer aquest col·lectiu. 
Només el coneixement de la comunitat homosexual i transsexual 
contribuirà a eliminar els prejudicis i la discriminació encara vigents en 
la nostra societat.  
 
 
 
 
 
 



Identitat i orienta ció sexual  
 
La identitat afectivosexual és la percepció que té l’individu de 
pertànyer a un sexe. Durant les quatre primeres setmanes de 
gestació, a l’embrió s’hi forma el primer òrgan, el cervell, i en aquesta 
formació es produeix la identificació afectivosexual que serà 
permanent, immutable i irreversible des de la formació del fetus fins a 
la mort de l’individu. Un altre tema a considerar és el desenvolupament 
posterior del sexe genital, així com el de les gònades, la funció dels 
emissors i receptors hormonals, el cariotip i finalment el sexe social, 
que és el que la societat percebrà en funció del fenotip de l’individu. A 
partir d’aquí sorgeix el concepte d’expressió de gènere, amb un ventall 
infinit de masculinitats i feminitats, amb tants matisos com persones hi 
ha al món. 
Els llibres recollits en aquest apartat tracten de la identitat sexual, 
d’aquest sentiment de sentir-se home o dona, de l’atracció que podem 
sentir envers persones del mateix o del diferent sexe. 
 
- Adolescentes ante la diversidad sexual: homofobia e n los 
centros educativos. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2009.  
613.8 Ado 
- Baile Ayensa, José Ignacio. El joven homosexual: cómo 
comprenderle y ayudarle. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2013. 
30.055.3 Bai 
- Castañeda, Marina. La nueva homosexualidad. México: Paidós, 
2006. 30.055.3 Cas 
- Castañeda, Mariana. La experiencia homosexual: para 
comprender la homosexualidad desde dentro y desde f uera. 
México: Paidós, 2001. 30.055.3 Cas  
- Coll-Planas, Gerard. La voluntad y el deseo: la construcción 
social del género y la sexualidad: el caso de lesbi anas, gays y 
trans. Barcelona: Egales, 2010.  30.055.3 Col 
-Coll-Planas, Gerard. La carne y la metàfora: una 
reflexión sobre el cuerpo en la teoria queer. 
Barcelona: Egales, 2012. 30.055.3 Col 
- En clave gay: todo lo que deberíamos saber. 
Barcelona: EGALES, 2001.  30.055.3    
Biblioteca Joan Triadú 

- Hall, Radclyffe. El pozo de la soledad. Barcelona: La Tempestad, 
2003. N Hal 
- Martínez Expósito, Alfredo. Escrituras torcidas: ensayos de crítica 
“Queer”. Barcelona: Laertes, 2004. 80.3 Mar 
- Mishima, Yukio. El color prohibido. Madrid: Alianza, 2009. N Mis 
- O’Hara, Daniel. El dia del client. Barcelona: Empúries, 2005. N Oha 
- Pertusa Seva, Inmaculada. La salida del armario: lecturas desde 
la otra acera: Esther Tusquets, Carme Riera, Sylvia  Molly, Cristina 
Peri Rosi. Gijón: Llibros del Pexe, 2005. 8 Per 
- Llach, Lluís. Memòria d’uns ulls pintats. Barcelona: Empúries, 
2012. N Lla 
- O’Learn, Ann. Una canción para Julia. Barcelona: Egales, 2007. N 
Ole 
- Petit Jordi. Amic/Amant. Barcelona: Colón, 1990. P 833 Pet 
- Rechy, John. La Ciudad de la noche. Barcelona: Egales, 2006.  
N Rech 
- Sedgwick, Eve Kosofsky. Epistomología del armario. Barcelona: La 
Tempestad, 2008.  80.3 Sed 
- Sierra i Fabra, Jordi. A l’altra banda del mirall. Barcelona: 
Empúries, 2003. JN Sie 
Biblioteca Joan Triadú 
- Todó, Lluís Maria. Isaac i els dubtes. Barcelona: La Magrana, 2003. 
N Tod 
Biblioteca Joan Triadú 
- Toibín, Colm. El amor en los tiempos oscuros y otras historias de  
vida y literatura gay. Madrid: Taurus, 2003. 80.3 Toi 
-Vidal, Gore. La Ciudad y el pilar de sal. Barcelona: Debolsillo, 2003. 
N Vid 
- Warren, Patricia Nell. El corredor de fondo. 
Barcelona: Egales, 2002. N War 
Biblioteca Joan Triadú 
-Watters, Sara. El lustre de la perla. Barcelona: 
Anagrama, 2004. N Wal 
-Woods, Gregory. Historia de la literatura gay: 
la tradición masculina. Madrid: Akal, 2001.  
80.3 Woo 
Biblioteca Joan Triadú 
 



Homosexualitat en la literatura  
 
Existeix una literatura gai, lèsbica o transsexual?.  Que s’entén per 
literatura gai, lèsbica o transsexual?. La homosexualitat i la 
transsexualitat han estat sempre presents en la literatura, han estat 
representades en obres literàries, a través d’escriptors... La literatura, 
com el cinema i altres arts, ha reflectit els judicis i les actituds que té –i 
ha tingut- la societat envers la homosexualitat. La literatura, en tots els 
seus gèneres, ha tractat el tema de l’homosexualitat i la 
transsexualitat. La literatura, en tots els seus gèneres, ha tractat el 
tema de l’homosexualitat i la transsexualitat des de diferents 
perspectives.  
 
- Bayly, Jaime. La noche es virgen. Barcelona: Anagrama, 1997.  
N Bay 
Biblioteca Joan Triadú 
- Cela, Jaume. La crida del mar. Barcelona: Proa, 1996. JN Cel 
- Un deseo propio: antologia de escritoras españolas 
contemporáneas. Barcelona: Bruguera, 2008. N 83 Des 
- Ells s’estimen: poemes d’amor entre homes. Barcelona: Llibres de 
l’Índex, 1999.  P 80 Ell 
Biblioteca Joan Triadú 
- García i Cornellà, Dolors. Sense cobertura. Barcelona: Galera, 
2002. JN Gar 
Biblioteca Joan Triadú 
- Gómez Perereia, Marosa. Un amor bajo sospecha. Madrid: Egales, 
2001. N Gom 
- Herce, Javier. El Chico del gorro rojo. Madrid: Odissea, 2011.  
N Her 
- Hichens, Robert Smythe. El clavel verde. 
Madrid: Odissea, 2003.  
N Hic 
- Hollinghurst, Alan. La línea de la belleza. 
Barcelona: Anagrama, 2006. N Hol 
- Márgenes y minorías en la literatura. Madrid: 
Ediciones del Orto, 2003. 80.3 Mar 

- Fanlo, Isaias. El llibre rosa de gais i lesbianes: tot allò que ma i no 
t’han explicat. Barcelona: Columna, 2004. 30.055.3 Fan 
- Gent com tu?: adolescència i diversitat sexual. Barcelona: Viena, 
2004.  30.055.3 Gen    
Biblioteca Joan Triadú 
-Gimeno, Beatriz. Historia y analisis político del lebianismo: la 
liberación de una generación. Barcelona: Gedisa, 
2005. 30.055.3 Gim 
- Glover, David. Gèneres i identitats sexuals. Vic: 
Eumo ; Universitat de Vic, 2002.  30.055.2 Glo      
Biblioteca Joan Triadú  
- Mirabel i Mullol, Antoni. Homosexualitat a l’inici del 
segle XXI. Barcelona: Claret, 2000. 30.055.3 Mir    
Biblioteca Joan Triadú 
- Rinna Riesenfeld. Bisexualidades: entre la 
homosexualidad y la heterosexualidad . Barcelona: 
Paidós, 2006. 30.055.3 Rie   
Biblioteca Joan Triadú  
- Savin-Williams, Ritch C. La nueva adolescencia homosexual. 
Madrid: Morata, 2009. 613.8 Sav 
- Soriano Gil, Manuel Ángel. La juventud homosexual: un libro de 
autoayuda sobre la diversidad afectiva sexual en la s nuevas 
generaciones LGTB del siglo XXI. Barcelona: Egales, 2012. 
30.055.3 Sor    
Biblioteca Joan Triadú 
- Soriano Gil, Manuel Ángel. Tal como somos: un libro de 
autoayuda para gays, lesbianas, transexuales y bise xuales. 
Barcelona: Egales, 2007. 30.055.3 Sor 
Biblioteca Joan Triadú 
- Tost, Arnau. Eixir: guia per a joves gais, lesbianes i les seves  
famílies. Barcelona: Llibres de l’Índex, 2003. 30.055.3 Tos 
- Zanotti, Paolo. Gay: la identidad homosexual de Platón a Marlene 
Dietrich. Madrid: Turner, 2007. 30.055.3 Zan 
 
 
 
 
 



La Homosexualitat  al llarg de la història i dels països  
 
La història de l’homosexualitat i la transsexualitat palesa la 
incomprensió i les persecucions que han patit les persones 
homosexuals i transsexuals, però alhora permet conèixer que hi ha 
hagut èpoques de la història de la humanitat en què la homosexualitat 
i la transsexualitat s’ha viscut sense prejudicis i ha estat acceptada 
socialment, com succeïa per exemple a l’antiga Grècia, en l’Imperi 
Romà o en el Renaixement. La història de la homosexualitat i la 
transsexualitat permet constatar les actituds que, a cada època i  a 
cada país, han existit envers les persones homosexuals i transsexuals.  
Perquè el coneixement de la història ens permeti contribuir a la lluita 
per a la igualtat de tots els ésser humans, sigui quina sigui la seva 
ètnia, les seves creences, la seva condició social, la seva orientació 
afectivosexual o la seva identitat de gènere- 
 
- Aldrich, Robert. Gays y lesbianes: vida y cultura: un legado 
universal: un legado universal. Donostia: Nerea, 2006. 30.055.3 Ald 
Biblioteca Joan Triadú  
- Almendos, Néstor. Conducta impropia. 
Barcelona: Egales, 2008. 30.055.3 Alm 
- Arco iris diferentes . México: Siglo Veintiuno, 
2004. 30.055.3 Arc 
- Boswell, John. Cristinaismo, tolerancia social y 
homosexualidad: los gays en Europa desde el 
comienzo de la era cristina hasta el siglo XIV. 
Barcelona: Muchnik, 1998. 30.055.3 Bos 
Biblioteca Joan Triadú 
- Crímenes de odio, conspiración de silencio: tortura  y malos 
tratos basados en la identidad sexual. Madrid: Amnistía 
Internacional, 2001. 30.055.3 Cri    Biblioteca Joan Triadú 
- Dels drets a les llibertats: una història política de l’alliberament 
GLT a Catalunya (FAGC 1986-2006) . Barcelona: Virus, 2008. 
30.055.3 Del 
- Una discriminación universal: la homosexualidad baj o el 
franquismo y la transición. Barcelona: Egales, 2008. 30.055.3 Dis 
Biblioteca Joan Triadú 

Homosexualitat en el cinema i la televisió  
 
La filmografia sobre l’homosexualitat i la transsexualitat reflecteix 
l’evolució que ha experimentat aquest tema en la història del cinema. 
El cinema ha retratat el tema de l’homosexualitat i la transsexualitat 
des de diverses perspectives i a través de diversitat de gèneres 
(comèdia, terror, històric, policíac...). En aquest apartat trobareu 
pel·lícules que formen part del cinema de temàtica LGBT, que giren al 
voltant de personatges homosexuals i transsexuals. També n’hi ha 
d’altres, però, en què l’orientació afectivosexual o la identitat de 
gènere d’un personatge no influeixen en la trama de la pel·lícula. 
 
- El beso de la mujer araña. Barcelona: Idafilms, 2010. DVD Bes 
- Brokebach mountain . S.l.: Focus features, 2007. MM 441 Bro 
Biblioteca Joan Triadú 
- Cristobal, Ramiro. La homosexualidad en el cine. Barcelona: 
Irreverentes, 2010. 778.5 Cri 
- Cuchillo de palo 108. Barcelona: Cameo, 2013. DVD Cam 
- García Rodríguez, Javier. El celuloide rosa: un paseo por la 
historia del cine de la mano de personajes homosexu ales. 
Barcelona: La Tempestad, 2008. 778.5 Gar 
- L.  1a, 3a, 4a, 5a 6a temporada completa. S.l.: 
Twentieth Century Fox, 2007. DVD L 
- Mi hermosa lavandería. Madrid: Público, 2008.  
DVD Mi h 
- Mi nombre es Harvey Milk. Barcelona: RBA, 2008. 
MM 441 Bro 
Biblioteca Joan Triadú  
- Mira, Alberto. Miradas insumisas: gays y lesbianas 
en el cine. Barcelona: Egales, 2008. 778.5 Mir 
Biblioteca Joan Triadú 
- Nabel Aragón, Eduardo. El marica, la bruja y el armario: misoginia 
gay y homofobia femenina en el cine. Barcelona: Egales, 2007. 
778.5 Nab 
- Palencia, Leandro. La pantalla visible: el cine “queer” en 33 
películas. Madrid: Popular, 2011. 778.5 Pal 
- Tormenta de verano. Valladolid: Divisa, 2005. DVD Tor 
- Yossi & Jagger. Valladolid: Divisa, 2005. DVD Yos 



Relats personals  
 
Relats de persones que expliquen com han viscut la seva 
homosexualitat o la seva transsexualitat, com han après a reconèixer 
la seva orientació afectivosexual o la seva identitat de gènere. Relats 
que mostren els problemes als quals encara ara han de fer front el 
col·lectiu de gais, lesbianes i transsexuals, la relació amb la família i 
els amics... En aquests llibres trobareu un conjunt de veus 
d’homosexuals, lesbianes i de transsexuals que expliquen la seva 
situació, les seves vivències, les seves emocions i els seus 
sentiments.  
 
- Batard, Marc. Huida de las cimas. Madrid: Desnivel, 2005.  
796.52 Bat 
- Benítez, Marcos. Secretos a voces: 69 historias sobre 
permanecer y salir del armario masculino. Barcelona: La 
Tempestad, 2002. 30.055.3 Ben 
- Lamarca, Iñigo. Diari d’un adolescent gai. Irún: Alberdania, 2009. 
30.055.3 Lam 
- Llopart, Alfonso. Salir del armario. Madrid: Temas de Hoy, 2000. 
30.055.2 Llo 
- Rodríguez Marce. Mis padres no lo saben. 
Barcelona: Plaza & Janés, 2002. 30.055.3 Rod 
- Schwah, Jean-Luc. Rudolf Brazda: itinerario 
de un triangulo rosa, el último superviviente 
deportado por homosexual. Madrid: Alianza, 
2011. 92(Bra) Sch 
- Seel, Pierre. Pierre Seel: deportado 
homosexual. Barcelona: Bellaterra, 2001. 
92(See) See 
- Todó, Lluís Maria. Carta a un adolescent gai. 
Barcelona: Columna, 2002. 30.055.3 Tod 
- Villanueva, Muriel. Mares, ¿i si sortim de 
l’armari?: la història d’una família quasi feliç. Barcelona: Empúries, 
2006. N Vil 
 
 
 

 
 
-Gómez Iglesias, María R. El logos enamorado: homosexualidad y 
filosofia en la Grecia Antigua. Madrid: Evohé, 2012. 176 Gom 
- Kuchu. Barcelona: Parallell 40, 2013. DVD Kuc 
- Mira, Alberto. De Sodoma a Chueca: una historia cultural de la 
homosexualidad en España en el siglo XX. Madrid: Egales, 2004. 
30.055.3 Mir 
Biblioteca Joan Triadú 
- Mirabet i Mullol, Antoni. Homosexualitat a l’inici del segle XXI. 
Barcelona: Claret, 2000. 30.055.3 Mir 
-Petit, Jordi. 25 años más: una perspectiva sobre el pasado, 
presente y futuro del movimiento de gays, lesbianes , bisexuales y 
transexuales. Barcelona: Icaria, 2003. 30.055.3 Ald 
- Robb, Graham. Extraños: amores homosexuales en el siglo XIX. 
México: Fondo de Cultura, 2012. 30.055.3 Rob 
- Serena, Marc. Això no és africà;: del Caire a Ciutat del Cap a 
través dels amors prohibits. Barcelona: La Magrana, 2013.  
910.4(6) Ser 
- Soriano, Gil. La marginación homosexual en la España de la 
transición. Barcelona: Egales, 2005. 30.055.3 Sor 
- Ulrichs, Karl. Pioneros de lo homosexual. Rubí: Anthropos, 2007. 
30.055.3 Ulr 
- Whitaker, Brian. Amor sin nombre: la vida de los gays y las 
lesbianes en el islam. Barcelona: Egales, 2007. 30.055.3 Whi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Famílies  

 
Un dels debats latent en la nostra societat actual és el de si les 
parelles gais i lesbianes poden tenir un fill a càrrec seu. En aquest 
debat trobem des dels defensors de la família tradicional fins als que 
consideren que no hi ha un únic i vàlid model familiar sinó que 
existeixen diferents models familiars i que aquesta diversitat reflecteix 
la societat en la qual vivim: una societat plural i diversa.  
El cert és que el model de família ha anat canviant amb el pas del 
temps i avui dia podem trobar famílies de tot tipus. En aquest apartat, 
recollim aquells llibres que tracten sobre famílies homosexuals i 
lesbianes.  
 
- Cadoret, Anne. Padres como los demás: homosexualidad y 
parentesco. Barcelona: Gedisa, 2003. 30.055.3 Cad   
Biblioteca Joan Triadú  
- Cadoret, Anne. Padres como los demás: parejas 
gayas y lesbianas con hijos. Barcelona: Gedisa, 
2013. 30.055.3 Cad 
- Desarrollo psicológico en las nuevas estructuras 
familiares. Madrid: Pirámide, 2010. 158 Des 
-Didier, Eribon. Por ese instante fràgil... reflexiones 
sobre el matrimonio homosexual. Barcelona: 
Bellaterra, 2005. 30.055.3 Did 
- Escalas i Nolla, Joanaina. Entender a los que entienden: 
homosexualidad y familía. Barcelona: Juventud, 2001. 30.055.3 Esc   
Biblioteca Joan Triadú 
- Homo baby boom: famílies de lesbianes i gais. Barcelona: FLG, 
2008. DVD 301.18 Hom 
- Johnson, Suzanne M. Madres lesbianes: guia para formar una 
família feliz. Buenos Aires: Lumen, 2005. 301.18 Joh 
- López Sánchez, Félix. Homosexualitat i família: el que els pares, 
les mares, els homosexuals i els professionals han de saber i han 
de fer. Barcelona: Graó, 2006. 30.055.3 Lop    
Biblioteca Joan Triadú 
 
 

 
 
- Martínez-Calcerrada, Luis. La familía en la sociedad española 
actual: (machismo, homosexualidad, matrimonio y abo rto). 
Madrid: Pigmalión, 2011.  301.18 Mar   
- Martínez-Calcerrada, Luis. La homosexualidad y el matrimonio: 
Ley 1 de julio de 2005, nº 13-2005. Madrid: Ediciones Académicas, 
2005.  
347.6 Mar 
- Matrimonio homosexual y adopción: perspectiva nacio nal e 
internacional. Madrid: Diaz-Bastien & Truan, 2006. 347.6 Mat 
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