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 Presentació 
 

 
L’any 2007, el Servei de Biblioteques va editar una bibliografia bàsica de cultura 
gai, lèsbica i transsexual amb l'objectiu de reivindicar la presència d’aquest fons 
a les biblioteques públiques de Catalunya. Enguany publiquem una nova 
proposta de lectura amb les novetats aparegudes al mercat els darrers tres 
anys, amb la voluntat de facilitar l’actualització del fons dedicat a la cultura 
LGBTI.  
 
La bibliografia conté materials diversos destinats a un públic general, no 
especialitzat: una tria bàsica de 12 llibres de coneixements i de ficció 53 per a 
adults; una selecció de llibres 17 infantils; les 24 últimes novetats 
cinematogràfiques editades en DVD i una sèrie 13 recursos digitals de 
referència. Els títols recomanats s’afegeixen a la bibliografia bàsica publicada 
anteriorment, la qual ha estat tota ella revisada per poder oferir una proposta de 
lectura molt més àmplia, de prop de 350 títols, a aquelles biblioteques que els 
interessi.  
 
El conjunt d’aquest treball bibliogràfic ha estat possible gràcies a la col·laboració 
d’un grup format per professionals de biblioteca pública directament implicats 
en la cultura LGBTI: Adrià Serra, Àngels Sola, Marta Puig i Sílvia Sansegundo. 
Les aportacions de la Llibreria Cómplices a la feina del grup ha permès oferir 
una tria encara més actual. Cal agrair també la col·laboració de la llibreria en la 
configuració d’un lot temàtic format per una selecció dels títols recomanats a la 
bibliografia, que el Servei de Biblioteques adquirirà per a 50 biblioteques 
públiques catalanes. 
  
El 28 de juny es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGBTI; amb la 
publicació de la bibliografia i la distribució d’aquests lots, el Servei de 
Biblioteques es vol sumar a les diverses celebracions i activitats programades 
per reivindicar la cultura LGBTI.   
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Societat i cultura 
 

Chicas que entienden : in-visibilidad lesbiana / Ma. Ángeles Goicoechea ... [et 
al.]. - Egales, 2015. - 228 p. - (Colección G). - ISBN 9788416491322. 17,50€ 
Estudi dut a terme per un equip de quatre investigadores de la Universitat de La Rioja amb 
testimonis, en primera persona, de dones que se senten atretes per altres dones, L’obra 
aprofundeix en la lesbofobia i les seves conseqüències i en les dificultats que, encara avui dia, 
segueixen trobant-se moltes d’elles. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
DAWSON, James. - Este libro es gay. - Urano, 2015. - 274 p. - (Puck juvenil). - ISBN 
9788496886407. 14,00€ 
Una obra divertida i honesta, inclusiva i inspiradora, divertida però, alhora, seriosa, adreçada a 
joves i persones de qualsevol edat que vulguin saber què és això de la identitat sexual i com 
explorar la pròpia al marge d’estereotips. L’autor va guanyar el premi Queen of Teen 2014. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
DELCLÒS COLL, Noa. - Género : para que nos entendamos. - Veusambveu, 
2016. - 32 p. - ISBN 9788460879831. 13,00€ 
Manual molt bàsic que ens introdueix al món del gènere, per entendre els diversos termes 
(identitat, expressió, cossos, discriminació) i com els trobem dins de cada persona, per arribar a 
comprendre la nostra realitat i la dels altres. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
DOHRENWEND, Anne. - Salir del armario : guía para padres de lesbianas, 
gais, bisexuales y transexuales. - Medici, 2015. - 272 p. - ISBN 
9788497991506. 19,90€ 
Guia adreçada a pares i mares per comprendre i acceptar l’orientació sexual d’un fill o d’una filla 
i mantenir un diàleg constructiu. L’obra ajuda a replantejar-se els sentiments envers 
l’homosexualitat i com acceptar els fills tal com són. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.editorialegales.com/libros/chicas-que-entienden/9788416491322/
http://www.mundopuck.com/es-ES/catalogo/catalogo/este_libro_es_gay-100000054?id=100000054
http://www.veusambveu.com/es/node/948
http://www.ediciones-omega.es/salud-y-vida/1528-salir-del-armario--978-84-9799-150-6.html
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GOLOMBOK, Susan. - Familias modernas : padres e hijos en las nuevas 
formas de familia. - Siglo XXI, 2016. - 304 p. - (Psicología). - ISBN 
9788432318368. 19,00€ 
L’autora resumeix més de dues dècades d’investigació sobre la criança dels fills de les noves 
formes de família, examinant el context social on creixen els nens i comparant aquestes famílies, 
tant de pares gais, mares lesbianes, mares sense parella o, inclús les que fan servir les tècniques 
de reproducció assistida, per tal de donar resposta a les preocupacions plantejades sobre el seu 
correcte desenvolupament, tot demostrant que l’estructura de la família no és decisiva en el 
benestar dels nens ni defineix l’estimació i l’atenció que se’ls dona. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
GRAU REBOLLO, Jorge. - Nuevas formas de familias: ámbitos emergentes. - 
Bellaterra, 2016. - 176 p. – (Serie general universitària). - ISBN 9788472907430. 
15,00€ 
Als darrers anys la família tradicional, formada per una parella heterosexual casada, amb o sense 
descendència i amb els rols de gènere clarament delimitats, ha donat pas a nous models de 
família monoparental. Aquest llibre és un estudi del què ha passat a Espanya al llarg d’aquests 
darrers 30 anys fent una síntesi de les aportacions acadèmiques més rellevants que s’han dut 
a terme sobre aquest tema que van des del procés d’incorporació de nous individus al nucli 
procreatiu fins a l’articulació de xarxes de recolzament a l’educació dels fills d’aquestes famílies 
i les dificultats que han de superar malgrat trobar-se emparades per normatives d’igualtat. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
HUERTA, Ricard. - Transeducar : arte, docencia y derechos LGTB. - Egales, 
2016. - 219 p. - (Colección G). - ISBN 9788416491612. 17,50€ 
Aquest llibre planteja la necessitat de tractar la diversitat sexual des de l’educació i les arts, 
entenent-la com un component bàsic en la formació de la ciutadania.  Vol motivar els alumnes, 
impulsar actituds respectuoses i potenciar valors, per aconseguir fer fora de les aules,  les pors 
i les ocultacions.  
Més informació del llibre, aquí.  

 
KITCHER, Philip. - Muertes en Venecia : las posibles vidas de Gustav von 
As-chenbach.  - Cátedra, 2015. - 288 p. - (Teorema. Serie mayor). - ISBN 
9788437634289. 20,40€ 
Qüestions com ara el pensament occidental, valors ètics i socials, així com la sensibilitat de 
l’artista davant de la bellesa, són aspectes que Kitcher tracta de manera contundent. L’autor 
reflexiona si és possible aconseguir les fites que ens proposem, sempre sent conscients que tot 
és finit i els nostres èxits són sempre incomplets. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
MARTÍNEZ, Ramon. - La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella. - 
Egales, 2016. - 186 p. - (Colección G). - ISBN 9788416491636. 17,50€ 
A la nostra societat, aparentment igualitària, continuen succeint agressions per motiu de 
l’orientació sexual. Aquest fet posa de manifest que les reformes legals, imprescindibles d’altra 
banda, no són suficients per acabar amb un subconscient col·lectiu, en què persisteix la 
prevalença d’una sexualitat sobre la resta.  
Més informació del llibre, aquí.  

 

http://www.sigloxxieditores.com/libros/Familias-modernas/9788432318368
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1129
http://www.editorialegales.com/libros/transeducar/9788416491612/
https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=112100
http://www.editorialegales.com/libros/la-cultura-de-la-homofobia-y-como-acabar-con-ella/9788416491636/
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MORA GASPAR, Víctor. - Al margen de la naturaleza : la persecución de la 
homosexualidad durante el franquismo, leyes, terapias y condenas. - 
Debate, 2016. - 221 p. - (Debate sociedad). - ISBN 9788499926797. 18,90€ 
Assaig que reflexiona sobre el tractament de l’homosexualitat masculina a Espanya durant la 
dictadura franquista.  A partir de l’anàlisi de diferents texos científics publicats en aquella època, 
mostra com l’homosexualitat era diagnosticada com una patologia, que es va provar d’eradicar 
mitjançant tractaments mèdics i psiquiàtrics i amb la implantació d’una duríssima normativa legal. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 
NAZARIO. - La vida cotidiana del dibujante underground. - Anagrama, 2016. - 
284 p. - (Crónicas Anagrama). - ISBN 9788433926128. 19,90€ 
Memòries del dibuixant Nazario Luque Vera, que arranquen amb la seva arribada a Barcelona 
el 1974 per treballar com a mestre, i amb la intenció ferma de guanyar-se la vida dibuixant 
còmics. Ens parla d’exploracions juvenils de nous territoris, de gresques llegendàries, d’una 
imaginació desbordant, de transgressions i provocacions, però també de gana, de penúries i de 
picardia. I del costat fosc: alcoholisme, malalties venèries, sobredosi, psiquiàtrics i l'aparició de 
la sida. Un testimoni valuosíssim d'un moment irrepetible i d'una Barcelona creativa, barruda i 
excedida que va desaparèixer amb l'olimpisme, el disseny i l'endropiment. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
PLATERO MÉNDEZ, Raquel. - Trans*exualidades : acompañamiento, factores 
de salud y recursos educativos. - Bellaterra, 2014. - 434 p. - (Serie general 
universitaria). - ISBN 9788472906884. 23,00€ 
Aquest llibre vol ser una eina pràctica de transformació social, és per això que proposa 
estratègies concretes, mostra testimonis de les persones trans* de totes les edats, explica 
activitats grupals per entendre les seves necessitats, ofereix recursos recomanats (pel·lícules, 
curts, llibres) i un glossari de termes. Utilitza el terme trans*, amb asterisc, per subratllar la 
diversitat de les vivències de les persones que superen les normes sobre el que es prescriu com 
a propi de dones i homes, evidenciant la rigidesa del sistema binari en el qual vivim. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

http://www.megustaleer.com/search_texto.php?texto=Al+margen+de+la+naturaleza
http://www.anagrama-ed.es/libro/cronicas/la-vida-cotidiana-del-dibujante-underground/9788433926128/CR_111
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1033
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Ficció 
Narrativa 

BARDERI, Montse. - Marta, mira'm, t'he de dir tantes coses.... - Ediciones 
Cumbres, 2015. - 308 p. - ISBN 9788494371332. 17,00€ 
Amb aquest llibre, l’autora dedica un homenatge a una de les personalitats més fascinants 
d’aquest país, Marta Carrasco, partint del desamor, la bellesa i el plaer. El periodisme, els trets 
biogràfics i, fins tot, l’art, son elements que el lector veurà reflectits al llarg de tota l’obra. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
BELLVER, Pilar. - A Virginia le gustaba Vita. - Dos bigotes, 2016. - 256 p. - ISBN 
9788494517075. 18,95€ 
L’autora aconsegueix ficar-se a la pell de Virginia Woolf per explicar-nos una història d’amor i 
desig amb la seva amant Vita Sackville-West, sempre respectant un estil de narració que barreja 
ficció i documentació per apropar-nos a un món apassionant ple de sentiments i de llibertat 
envoltats en un marc transgressor. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 
BONET, Blai. - Judes i la primavera. - Club Editor, 2016. - 313 p. - (Club 
dels novel·listes). - ISBN 9788473292016. 19,80€ 
Després d’El mar (1958) i Haceldama (1959), Blai Bonet ens va regalar una obra d’una 
religiositat singular en què la bellesa neix de la impuresa. L’estil de Bonet és capaç de crear un 
món que comunica amb el de Faulkner o Passolini, que es basa en un text original inèdit 
recuperat per Nicolau Dols. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
CAÑETE, Curro. - Una nueva felicidad. - Destino, 2016. - 384 p. - (Áncora y Delfín). 
- ISBN 9788423351435. 17,50€ 
Una història de valentia, coratge i aventures en què el nostre protagonista mirarà de ser feliç 
retrobant-se a ell mateix gràcies a un poema que recupera casualment del seu germà, mort fa 
quinze anys. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.edicionescumbres.com/compra-segura-online/marta-mira-m-t-he-de-dir-tantes-coses-autor-montse-barderi/
http://www.dosbigotes.es/libros/a-virginia-le-gustaba-vita/
http://www.clubeditor.cat/ca/llibre/judes-i-la-primavera
https://www.planetadelibros.com/libro-una-nueva-felicidad/217112
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CHIRBES, Rafael. - París-Austerlitz. - Anagrama, 2016. - 160 p. - (Narrativas 
hispánicas). - ISBN 9788433998026. 15,90€ 
Rafael Chirbes va acabar d’escriure aquesta obra mesos abans de la seva mort. Un llibre escrit 
intermitentment en què l’amor i la seva fragilitat i fortalesa hauran de conviure entre dues 
persones que, després de viure dies feliços, veuran com tot comença a desgastar-se. 
Més informació del llibre, aquí.  

   
 

CID CARBÓ, Josep Maria. - Roig o carmí. - Ediciones Oblicuas, 2016. - 188 p. - 
(Impulso). - ISBN 9788416627714. 14,00€ 
Després de trenta anys, en Ricard es retroba amb el seu cosí Pere, i la passió no trigarà a revifar-
se entre tots dos. El temps ha passat, ells han canviat i la relació mai més tornarà a ser la 
mateixa. Josep Maria Cid Carbó ens transmet el desencís d’una manera poètica en què els 
desitjos i enyorances són sempre presents. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
FRUCTUOSO, Josa. - Perros de verano. - Egales, 2014. - 360 p. - (Premio 
Fundación Arena). - ISBN 9788415899822. 19,95€ 
La Marina és una noia amb ganes de menjar-se el món, sense imposar-se cap tipus de límit en 
cap àmbit. Però expressar les teves ideologies i orientacions no és fàcil en temps de dictadures. 
La novel·la vol reflectir la pròpia llibertat com poder trobar la felicitat, tot i viure en un país que 
mira de silenciar les nostres. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
GARZÁS, Marta. - Mis besos no son de cualquiera. - Egales, 2016. - 326 p. - 
(Narrativa). - ISBN 9788416491421. 19,95€ 
Marta Garzás ens ofereix una història que es llegeix amb intensitat, amb un sentit del ritme que 
captarà l’atenció del lector durant cadascuna de les seves pàgines. Pot ser que el mateix lector 
se senti identificat amb la protagonista a causa de la seva personalitat esbojarrada, sexi i 
descarada, i això només donarà més interès a la novel·la. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
GÓMEZ-ARCOS, Agustín. - El cordero carnívoro. - 2a ed. - Cabaret Voltaire, 2015. 
- 400 p. - ISBN 9788494218576. 21,95€ 
Una història de dos germans, molt diferents entre si, on l’Antonio (el germà gran) haurà de cuidar 
del seu germà petit, l’Ignasi. Aquest proteccionisme de l’un envers l’altre els portarà cap a una 
simbiosi sexual en què la passió serà il·limitada. 
Més informació del llibre, aquí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/paris-austerlitz/9788433998026/NH_555
http://www.edicionesoblicuas.com/buscador.php?buscar=carm%C3%AD
https://www.casadellibro.com/libro-perros-de-verano/9788415899822/2395361?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=93
http://www.editorialegales.com/libros/mis-besos-no-son-de-cualquiera/9788416491421/
http://www.cabaretvoltaire.es/index.php?id=108
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GREY, Eley. - Todas están locas. - La Calle, 2016. - 182 p. - ISBN 
9788416164417. 10,50€ 
Eley Grey ens porta una història d’amor amb grans dosis d’humor. El llibre es pot considerar una 
tragicomèdia en què el seu estil còmic esdevé màgic, fins i tot surrealista, sempre tirant d’un 
text àgil i fluid apte per a tots els públics. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
GUALLAR, Rubén. - Mi padre se fue con un señor de Zaragoza. - Ediciones 
Oblicuas, 2016. - 98 p. - (Alejandría). - ISBN 9788416627424. 14,00€ 
Rubén Guallar ens té acostumats a obres que van directes a l’estómac. Narrada com una faula 
infantil, la novel·la es pot considerar dura i crua, amb un estil elusiu i metafòric que no deixarà 
indiferent el lector. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
HERNÁNDEZ, Óscar. - El viaje de Marcos. - 2a ed. - Egales, 2016. - 269 p. - 
(Narrativa). - ISBN 9788416491575. 17,95€ 
Durant un estiu, en un poble de La Mancha als darrers anys del franquisme, en Marcos i l’Àlex 
descobreixen l’amor que senten l’un per l’altre. Arran d’aquesta relació aconsegueixen descobrir-
se a ells mateixos, la seva pròpia essència. Però no tot és bonic en aquesta relació, també 
descobrirem sentiments d’odi, d’hipocresia i de rebuig. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
HIGHSMITH, Patricia. - Carol / traducció de Montserrat Morera. - L'Avenç, 2016. - 
336 p. - (Literatures). - ISBN 9788488839930. 20,00€ 
Editada per primer cop, sota pseudònim, el 1953, tracta d’una anècdota personal de l’autora en 
què relata una serena història d’amor als EUA postMcCarthy. És la primera novel·la "de 
lesbianes" amb final feliç. L’edició en castellà és de l’editorial Anagrama. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
I visqueren felices : relats de lesbianes, raretes i desviades / Naila Vázquez 
Tantinyà ... [et al.]. - Pol·len edicions, 2014. - 103 p. - (D-fracciones). - ISBN 
9788486469672. 12,00€ 
Amb aquest títol tan provocador, les autores volen transmetre una imatge de la dona lesbiana 
que encara costa d’acceptar dins de la nostra societat, ja sigui per pura ignorància o per 
prejudicis. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.editoriallacalle.com/libros/todas-estan-locas
http://www.edicionesoblicuas.com/obras/mi_padre_se_fue_con_un_se__or_de_zaragoza-297.html
http://www.editorialegales.com/libros/el-viaje-de-marcos/9788416491575/
http://www.elsllibresdelavenc.cat/?p=2016
http://pol-len.cat/llibres/i-visqueren-felices/
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INCLÀN, Alejandra. - No era quien me dijeron ser. - Bellaterra, 2016. - 144 p. - 
(Otras letras). - ISBN 9788472907843. 13,00€ 
Ens marquen per créixer i viure d’una certa manera, però la Valeria no ho té clar. Ella és conscient 
que no és com li deien que havia de ser i emprendrà un camí cap a moments de desencís, de 
frustració, de tristesa, però també de valentia, d’acceptació a nous camins i noves maneres de 
veure la vida davant dels seus amics, la família o la feina. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
LEAVITT, David. - Los dos hoteles Francfort / traducción de Jesús Zulaika. - 
Anagrama, 2015. - 304 p. - (Panorama de narratives). - ISBN 9788433979100. 
19,90€ 
A la ciutat de París envaïda pels nazis, dues parelles s’acaben coneixent i sorgeix tot un 
compendi d’emocions que va des del desig, la tensió sexual, la gelosia fins a l’autodestrucció 
que acabarà en tragèdia.  
Més informació del llibre, aquí.  

 
MARS, Emma. - Será nuestro secreto. - Egales, 2015. - 324 p. – (Narrativa). - ISBN 
9788416491285. 19,95€ 
La vida de la protagonista, la Sarah, donarà un gir inesperat quan comencen a sorgir noves 
emocions cap a una famosa actriu, la Rachel. Totes dues són de caràcters molt diferents; la 
Rachel és impulsiva i apassionada, i la Sarah és reservada i analítica. No trigarà a saber que, tot 
i ser molt diferents, tenen molt més en comú del que sembla. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
MARTÍN, Luis G. - El amor del revés. - Anagrama, 2016. - 272 p. - (Narrativas 
hispánicas). - ISBN 9788433998194. 18,90€ 
Novel·la autobiogràfica i crítica en què relata el descobriment de la seva homosexualitat. La 
història retrata la fragilitat i la grandesa d’un home que se sent alliberat. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
MELIBEA OBONO, Trifonia. - La bastarda. - Flores Raras, 2016. - 117 p. - ISBN 
9788494601804. 13,95€ 
Relat valent i directe sobre el conflicte entre l’estructura familiar i les creences ancestrals de 
l’ètnia fang que mira de reflectir els desitjos de llibertat de les noves generacions de l’Àfrica 
subsahariana. 

 
NOVO, Salvador. - La estatua de sal. - 2a ed. - Fondo de Cultura Económica, 2014. 
- 204 p. – (Vida y pensamiento de México). - ISBN 9789681685904. 12,00€ 
Novo ens porta una història en què es descriu la seva iniciació sexual, passant per la revelació 
de dades curioses sobre personatges contemporanis amb un llenguatge planer i entenedor. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1181
http://www.anagrama-ed.es/titulo/PN_880
file:///%5C%5C08.fitxers.ctti.intranet.gencat.cat%5C0801_CUBR_SECGRL_F03_DGPCC$%5CSvBiblioteques%5CSeccions%5C02.%20Col%C2%B7lecci%C3%B3%5CServei%20Informaci%C3%B3%20Selectiva%5CSIS.%202017%20Pla%20de%20treball%5CCultura%20gai,%20l%C3%A8sbica%20i%20transsexual%5C.%20http:%5Cwww.editorialegales.com%5Clibros%5Csera-nuestro-secreto%5C9788416491285%5C
http://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/el-amor-del-reves/9788433998194/NH_571
http://www.fcede.es/site/es/libros/detalles.aspx?id_libro=6488
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PEÑAS CRUZ, Rafael. - Charlie. - Egales, 2010. - 175 p. – (Premio Fundación Arena). 
- ISBN 9788492813223. 19,95€ 
Obra guardonada amb el cinquè Premi Terenci Moix de la Fundació Arena. Relata la història 
d’en Charlie, un noi de divuit anys que, després de la seva primera experiència homosexual, 
haurà d’assumir la seva condició i aprendre a desenvolupar la seva personalitat i enfortir el seu 
caràcter més enllà dels models socials. 
Més informació del llibre, aquí. 
 
PORTELL, Sebastià. - El dia que va morir David Bowie. - LaBreu, 2016. - 220 p. 
- (Cicuta). - ISBN 9788494524943. 16,00€ 
Portell descriu personatges en procés d’autoconstrucció en societats oprimides, en què la 
llibertat s’associa a la solitud, la desorientació i la desolació. Es barregen elements eclèctics amb 
un llenguatge directe que connecta amb el lector com si es tractés d’una conversa en persona. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
REBASSA, CARLES. - Eren ells. - Angle, 2016. - 270 p. - (Narratives). - ISBN 
9788415307419. 17,90€ 
Guardonada amb el XXVI Premi Ciutat de Tarragona de Novel·la Pin i Soler 2016, la novel·la 
mira de caracteritzar un món adolescent ple d’inquietuds, de pors, de relacions ocultes viscudes 
amb l’emoció a flor de pell. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
ROMAGOSA, Marta. - Tots els noms del desig. - Rosa dels vents, 2016. - 186 p. - 
ISBN 9788416430505. 16,90€ 
Romagosa amb una narrativa intel·ligent i amb sentit de l’humor, explica la vida d’unes dones 
que malgrat veure la vida de manera diferent totes tenen en comú, viure-la.  
Més informació del llibre, aquí.  

 
SIMÓ, Isabel-Clara. - Jonàs. - Edicions 62, 2016. - 207 p. - (El balancí). - ISBN 
9788429774771. 18,00€ 
L’Àlex ha viatjat a Nova York; hi coneixerà en Jonàs i començaran una història d’amor. Tot queda 
truncat quan la mort de la mare de l’Àlex el fa tornar a Barcelona per enfrontar-se amb una 
família incomprensiva, hostil i plena de ressentiment per la seva condició sexual.  
Més informació del llibre, aquí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.editorialegales.com/libros/charlie/9788492813223/
http://www.labreuedicions.com/dia-que-morir-david-bowie-sebastia-portell/
http://www.angleeditorial.com/eren-ells-661
http://www.megustaleer.com/libro/tots-els-noms-del-desig/ES0122354
http://www.grup62.cat/llibre-jonas-207008.html
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SLEDGE, Michael. - Cuanto más te debo : el viaje interior de Elizabeth Bishop 
y Lota de Macedo Soares / traducción: Hipatia Argüero Mendoza. - Vaso Roto, 
2016. - 392 p. - (Umbrales). - ISBN 9788416193363. 19,00€ 
Ja són unes quantes les interpretacions que s’han fet sobre la relació sentimental entre la 
poetessa nord-americana Elizabeth Bishop i l’arquitecta brasilera Lota de Macedo. Una 
d’aquestes interpretacions és la pel·lícula Luna en Brasil, de Bruno Barreto. Michael Sledge mira 
d’abocar una mica més de llum davant d’aquesta història amb una novel·la d’un estil intimista, 
subtil i delicat. Premi Stonewall al millor llibre, 2010. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
STURGIS, Howard O. - Tim, una historia de vida escolar / traductor: Carlos 
Sanrune. - Amistades particulares, 2016. - 142 p. - ISBN 9788494519949. 14,50€ 
Publicada inicialment de manera anònima, l’obra va ser un gran èxit, tant per part de la crítica 
com del públic. Una preciosa i melancòlica història controvertida per la manera que tracta 
l’homosexualitat.  
Més informació del llibre, aquí.  

 
TITOS GARCÍA, Lídia. - Madre no hay más que dos. - Egales, 2016. - 134 p.  - 
(Libres). - ISBN 9788416491629. 15,00€ 
Lídia Titos narra una història divertida i espontània sobre una parella de dones que han decidit 
tenir un fill. Abans d’això, però, l’una li demana a l’altra que accepti i reconegui la seva 
homosexualitat. Aquesta novel·la mostra situacions familiars, quotidianes del dia a dia, en què 
es descriu la manera que tenen els membres d’una família de veure el món, sense oblidar la 
perspectiva de ser feliç i no oblidar el sentit de l’humor. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
TODÓ, Lluís Maria. - L'últim mono. - Club Editor, 2015. - 256 p. - (Club dels 
novel·listes). - ISBN 9788473291941. 20,00€ 
La història parteix d’un punt en el temps per reflexionar sobre una vida anterior. D’aquesta 
meditació sorgeixen escenes de la família mediterrània moderna, separacions combinades amb 
canvis d’orientació sexual. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
VERNET PONS, Vicenç. - Les vores del foc. - Silva, 2015. - 178 p. - ISBN 
9788415342816.  
Llibre de relats en què es mostra la realitat LGBTI. Les històries, que segueixen la tradició de 
les rondalles, intenten captivar l’interès del lector des del principi, i posen de relleu la importància 
de lluitar contra les circumstàncies, per tal de millorar la nostra pròpia vida. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.vasoroto.com/?lg=es&id=4&lid=183
http://www.amistadesparticulares.com/paginas/Titulos/TIM.htm
http://www.editorialegales.com/libros/madre-no-hay-mas-que-dos/9788416491629/
http://www.clubeditor.cat/ca/llibre/lultim-mono
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VIÑAS, Josep. - Diari d'un onanista. - Ómicron, 2014. - 144 p. - ISBN 
9788494224331. 14,00€ 
L’obra planteja temes insòlits i l’autor té la capacitat de convertir-la en una novel·la breu 
d’aventures amb components postmoderns. Té una redacció cuidada i calculada que converteix 
aquesta obra en breu i concisa, una peça agradablement divertida. 

 
WATERS, Sarah. - Los huéspedes de pago / traducción de Jaime Zulaika. - 
Anagrama, 2016. - 607 p. - (Panorama de narrativas). - ISBN 9788433979711. 25,90€ 
Sarah Waters recrea l’època del anys vint barrejant la crònica d’una societat en ple procés de 
transformació, el retrat costumista amb tocs de comèdia, la història d’un amor prohibit i el 
suspens d’un crim inquietant. L’autora sap manegar la tensió i l’erotisme de manera magistral, 
sempre amb un matís modern i personal.  
Més informació del llibre, aquí.  

 

Poesia 

CHORQUES FUSTER, Begoña. - Olor de poma verda. - Neopàtria, 2016. - 97 p. - 
(Opera prima). - ISBN 9788416391776. 15,00€ 
Obra dividida en tres parts principals: a la primera trobem l’exaltació de l’encontre eròtic 
“Trobada”; a la segona, el desencís de la trobada amorosa “Desencís”; i a la tercera, l’acceptació 
de la solitud “Casa i univers”.  
Més informació del llibre, aquí.  
 
MARÇAL, Maria Mercè. - Llengua abolida : poesia completa, 1973-1988. - 
Edicions 62, 2017. - 590 p. - (Labutxaca). - ISBN 9788499308982. 14,90€ 
Recull de l’obra lírica de Maria Mercè Marçal (1952-1998), una de les veus poètiques més 
importants de la literatura catalana del segle XX. Sense renunciar a mantenir una perspectiva 
de dona sobre la realitat, tracta temes universals com l’opressió individual i nacional, la qüestió 
lingüística i el desig, entre d’altres. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
PERI ROSSI, Cristina. - Las replicantes. - Cálamo, 2016. - 104 p. - (Cálamo poesía). 
- ISBN 9788416742004. 16,50€ 
Cristina Peri és una de les veus indispensables de la poesia en castellà de les darreres dècades. 
Té la capacitat d’enlluernar per la imaginativa i la suggeridora maneres d’explorar la nostra 
identitat. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 
 
 
 
  

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/los-huespedes-de-pago/9788433979711/PN_939
http://neopatria.es/cataleg/llibre/olor-de-poma-verda/
http://www.grup62.cat/llibre-llengua-abolida-poesia-completa/156565
http://www.edicionescalamo.es/libro/las-replicantes/
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SASTRE, Elvira. - Ya nadie baila. - Valparaíso, 2016. - 110 p. - (Colección de poesía). 
- ISBN 9788416560004. 12,00€ 
Elvira Sastre commou amb la seva lírica i aconsegueix arribar al lector a través de versos que 
perduren en el temps, un estil que no només serveix per transmetre sinó per atresorar cada 
moment. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
TEMPEST, Kate. - Mantente firme / traducción de Alberto Acerete. - La Bella 
Varsovia, 2016. - 127 p. - ISBN 9788494432347.  
La figura de Tiresias és l’eix principal d’aquesta obra; tot gira al seu voltant. L’autora eludeix les 
diverses edats i transformacions del mític endeví: un viatge a través de la infància, l’edat adulta, 
la vida des de la perspectiva de l’home i la de la dona; tot això per dibuixar una panoràmica de 
la societat contemporània.  
 

Còmic 

BERMÚDEZ, Ian; CANTERO, David. - Transito. - Pol·len edicions, 2015. - 80 p. - 
ISBN 9788486469887. 20,00€ 
L’adaptació a novel·la gràfica de l’experiència d’Ian Bermúdez és l’obertura a un nou món on hi 
ha més d’una realitat, un camí a la felicitat amb la descoberta de la transsexualitat i com es pot 
viure la nova identitat d’una manera natural. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
GARCÍA, Santiago ; RÍOS, Pablo. - Fútbol, la novela gráfica. - Astiberri, 2014. - 160 
p. - (Sillón orejero). - ISBN 9788415685623. 15,20€ 
Una recopilació d’històries centrades en el futbol que serveix de fons per tractar diversos temes, 
entre els quals, l’homosexualitat, poc tractat en aquest esport. L’autor Santiago García juga amb 
el gènere biogràfic per presentar-nos una història de passions, mitges veritats i molt humana. 
Més informació del llibre, aquí. 

 
INFANTE, Arturo ; QUER, Renier. - Bim Bom: historias de lucha. - Diabolo 
ediciones, 2016. - 104 p. - ISBN 9788416217601. 13,95€ 
La prostitució masculina al Malecón de l’Habana amb turistes estrangers serveix per denunciar 
la realitat d’una Cuba on els somnis dels protagonistes es poden comprar, però el preu que 
paguen només els hi serveix per sobreviure. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 
 
 
 
  

http://valparaisoediciones.es/tienda/coleccion-valparaiso-de-poesia/197-70-ya-nadie-baila.html
http://pol-len.cat/llibres/transito/
http://astiberri.com/products/futbol-la-novela-grafica
http://www.diaboloediciones.com/bim-bom-historias-de-lucha/
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MAROH, Julie. - El azul es un color cálido. - 5a ed. - Dibbuks, 2014. - 156 p. - 
ISBN 9788492902446. 18,00€ 
El despertar de la protagonista a l’amor i a la sexualitat serveix d’excusa per plantejar la dificultat, 
encara actualment, de viure una relació envoltada de prejudicis, tant de la societat com de 
l’entorn familiar. El còmic va inspirar Abdellatif Kekiche per a la pel·lícula La vida d’Adèle, 
guanyadora de la Palma d’Or a Canes i Premi del públic del Festival d’Angulema 2011. 
Més informació del llibre, aquí. 
 
MARTÍN, Sebas. - No debí enrollarme con una moderna. - La Cúpula, 2015. - 
108 p. - (Novela gráfica). - ISBN 9788415724988. 12,00€ 
Sebas Martín és un dels autors catalans de còmic LGBTI més prolífics. Amb aquesta història, 
en què els protagonistes, personatges ja habituals als seus còmics, han evolucionat al mateix 
ritme que l’autor que fa un repàs de la vida urbanita gai on tot té cabuda: els hipsters, el postureig 
i la crisi dels 50. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
RUIZ ROMÁN, Paloma. - La amante cartesiana. - Egales, 2016. - 130 p. - ISBN 
 9788416491438. 15,95€ 
La Júlia, matemàtica de professió, per a qui els números són el camí per entendre el món, intenta 
rebatre una equació que explica per què hi ha un divorci cada 80 segons. La guionista, psicòloga 
de formació, se serveix de la història per plantejar temes tan comuns com la passió i el desamor. 
Més informació del llibre, aquí.   
 
TRINIDAD, Joan. - Gala. - Hidroavión, 2017. - 76 p. - ISBN 9788494662805. 14,90€ 
La Gala, la protagonista, està inspirada en un personatge real: Leelah Alcorn, una noia 
estatunidenca transgènere, el suïcidi de la qual va atraure les mirades internacionals cap a la 
situació de molts adolescents i va provocar un debat sobre els drets de les persones transgènere 
al seu país. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dibbuks.es/es/catalogo/el-azul-es-un-color-c%C3%A1lido
http://www.lacupula.com/catalogo/no-debi-enrrollarme-con-una-moderna
http://www.editorialegales.com/libros/la-amante-cartesiana/9788416491438/
http://edicioneshidroavion.com/product/gala/
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Novel·la juvenil 

GINO, Alex. - George: per a tots aquells que s'han sentit diferents / traducció 
d'Anna Puente i Llucià. - Fanbooks, 2016. - 229 p. - (Ficció). - ISBN 
9788416297580. 14,90€ 
A Gino, tothom el veu com un nen, fins i tot la seva mestra, que no el deixa ni fer la prova per al 
paper de Charlotte a l’obra de l’escola, perquè és un nen. Un llibre sensible i tendre per aprendre 
a acceptar-nos. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
LIGHTWOOD, Mike. - El fuego en el que ardo. - Plataforma, 2016. - 379 p. - 
(Plataforma neo). - ISBN 9788416620197. 16,90€ 
Ser gai no és tan fàcil com a vegades es ven a les pel·lícules. El protagonista viu un infern per 
culpa dels que no l’accepten com és. Però quan les coses es compliquen, coneix  un noi de 
ciutat amb una visió totalment diferent, que l’ajudarà a decidir si vol deixar-se consumir per les 
flames dels que l’odien o renéixer de les seves pròpies cendres. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
LÓPEZ, Fernando J. - Los nombres del fuego. - Santillana, 2016. - 320 p. - 
(Juvenil). - ISBN 9788491221562. 11,00€ 
La Xaloquia, la Marina i l’Abril, són les joves protagonistes de 16 anys que amaguen misteris i 
lluiten contra la realitat que els ha tocat viure. Un amic de l'Abril, en Nico, viu la seva 
homosexualitat en un entorn molt marcat per l'homofòbia i l’assetjament sexual. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
MARTINI, Davide. - 49 goles espectaculares. - Dos bigotes, 2015. - 200 p. - ISBN 
9788494241369. 19,95€ 
Novel·la d'iniciació per a joves, escrita amb l'estructura d'un diari escolar, en què el protagonista 
és Lorenzo, un jove de 17 anys, que vol ser escriptor. Durant el darrer curs de l'institut, arriba 
Ricardo i posa daltabaix el seu món. Lorenzo comença a enamorar-se d'aquest nou company, 
però sembla que no està preparat per acceptar-ho. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.grup62.cat/llibre-george-206785.html
http://www.plataformaneo.com/ficha/261/0/4156/el-fuego-en-el-que-ardo.html
http://www.loqueleo.com/es/libro/los-nombres-del-fuego
http://www.dosbigotes.es/libros/49-goles-espectaculares/
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RODRÍGUEZ GASCH, Concepción. - Llámame Paula. - Bellaterra, 2016. - 136 p. - 
(Otras letras). - ISBN 9788472907546. 13,00€ 
Primera novel·la per a adolescents protagonitzada per una menor transsexual. Paula es un  
nen que als 8 anys comença a canviar la seva identitat sexual. La publicació  
d'aquest llibre va afavorir que la Junta d’Andalucia publiqués un protocol per facilitar que  
un nen o una nena transsexual sigui tractat pel seu gènere sentit. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
VILAPLANA, Silvestre. - El triangle rosa. - Bromera, 2017. - 152 p. – (Espurna). - 
ISBN 9788490267288. 9,50€ 
Novel·la juvenil que tracta el tema de l'homosexualitat en l'adolescència. El protagonista, en 
Dani, explica en primera persona les dificultats que passa en el moment d'assumir la seva 
condició d’homosexual. Premi Fundació Bancaixa de narrativa juvenil 2017. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
WILLIAMSON, Lisa. - L'art de ser normal / traducció: Joan Josep Mussarra. - 
Fanbooks, 2016. - 414 p. - ISBN 9788416297559. 16,95€ 
En el seu primer dia de curs, en Leo només té un objectiu: passar desapercebut i que ningú no 
s’assabenti del seu passat. Però les coses es compliquen: la noia més guapa de la classe se 
n’enamora i, a més a més, comença a fer-se amic d’en David, el raret de la classe. Els secrets, 
però, són difícils de guardar. L’edició en castellà és de l’editorial Destino. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Llibres infantils 

 
 

AMAVISCA, Luis. - La Princesa Li = Princess Li / il·lustracions: Elena Rendeiro. - 
Egales, 2015. - 38 p. - (Egalité). - ISBN 9788494413773. 14,90€ 
La princesa Li vivia amb el seu pare, el rei, en un bonic palau, i estimava Beatriu, una noia d’una 
terra llunyana. Les dues eren molt felices fins que el rei va fer cridar la seva filla per casar-la 
amb un jove de la cort. Una història d’amor i igualtat, possiblement la primera protagonitzada per 
una princesa lesbiana. Edició en català, castellà i anglès. Per a infants d’entre 6 i 9 anys. 
Més informació del llibre, aquí. 

 

http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1147
https://www.bromera.com/fitxa-llibre-coleccions/items/el-triangle-rosa.html
http://www.grup62.cat/llibre-lart-de-ser-normal-206668.html
http://www.editorialegales.com/libros/la-princesa-li-princess-li/9788415574880/
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ANDRÉS, José Carlos. - Mi papá es un payaso. / ilustrado por Natália Hernández 
- Nube ocho, 2013. - 40 p. - ISBN 9788415899068. 15,95€ 
Conte que tracta d’un nen que té dos papàs, un és metge i l’altre un pallasso, tots dos curen a 
persones. Història entranyable que pretén normalitzar una família amb pares homosexuals. 
Per a infants d’entre 6 i 9 anys. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
BARBÉ I SERRA, Alba. - Cua de sirena. - Bellaterra, 2016. - 32 p. - ISBN 
9788472907935. 13,00€ 
Un llibre que ens ensenya que a la vida no només hi ha dues opcions entre les quals escollir i 
que, a vegades, no prendre una decisió, significa perdre-la. Per a infants d’entre 6 i 9 anys. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
BERGMAN, S. Bear. El día de todo al revés. / ilustrado por Kd Diamond - Bellaterra, 
2016. - 40 p. - ISBN 9788472907676. 13,00€ 
Cada any, a Arreit, tot està al revés, però l’Andrea no entén com no es va tornar un noi aquell 
dia i ho va fer el dia després. Un conte per a pares, professors i educadors, que permet explicar 
la transsexualitat. Per a infants d’entre 6 i 9 anys. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
BOUTIGNON, Béatrice. - Cada família a su aire : el gran libro de las pequeñas 
diferencias. - Grupo 5, 2015. - 41 p. - ISBN 9788494438202. 18,00€ 
Els animals d’aquest llibre-joc s’agrupen en famílies en què totes s’assemblen i totes són 
diferents i, hem d’esbrinar qui és qui per ajudar a comprendre i acceptar les nostres diferències. 
Per a infants fins a 5 anys. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
CANTERO, David. - Little  David. - Sugoi, 2016. - 68 p. - (Guachos). – ISBN 
9781943890002. 10,00€ 
Còmic protagonitzat per un nen que té dos pares, en què l’autor tracta el tema de la diversitat 
de famílies amb un humor dolç i picant.   
Més informació del llibre, aquí.  

 
DIOS, Olga. - Monstruo rosa. - Apila, 2017. - 32 p. - ISBN 9788493973643. 14,00€ 
Un conte sobre el valor de la diferència, per entendre la diversitat com a element enriquidor. 
Premi Apila, Aurelio Blanco i Golden Pinwheel Award. Per a infants fins a 5 anys. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nubeocho.com/index.php/es/catalogo/59-mi-pap-es-un-paya
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1221
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1163
http://editorial.grupo5.net/cada-familia-a-su-aire.html
http://sugoiediciones.com/david.htm
http://www.apilaediciones.com/tienda/monstruo-rosa/
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FITÓ, Yolanda. - La Laura té dues mares. / il·lustrat per Mabel Piérola. - Bellaterra, 
2015. - 36 p. - ISBN 9788472907324. 15,00€ 
A partir de la premissa que totes les persones som diferents i les famílies també, en aquest llibre 
es mostren una varietat de situacions en què els infants viuen i creixen, cosa que el converteix 
en un recurs pedagògic en favor de la diversitat i la convivència. Per a infants fins a 5 anys. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
ESPIRITA, Oscar. - Si el rosa es de las niñas, el azul es del mar. / ilustraciones 
de Pau Sant i Vila. - Hidroavión, 2016. - 30 p. - ISBN 9788494530661. 9,90€ 
Un conte per a nens i adults que narra el primer dia de classe d’en Kium, que està molt nerviós, 
i, per tant, decideix posar-se la samarreta de la sort, una samarreta rosa de la qual, 
desafortunadament, quan arriba al col·legi, els nens es riuen, però comença un viatge per la 
natura i en descobreix tots els colors i que, a més, són de tots! Per a infants d’entre 6 i 9 anys. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
GARCÍA, Nerea. - Yo soy Mía. / ilustraciones de Ángel María Remírez de Ganuza. - 
Bellaterra, 2016. - 36 p. - ISBN 9788472908000. 13,00€ 
La història de la Mia és una història real, d’una família concreta, amb una manera de fer i unes 
reaccions davant un entorn familiar estàndard. La Mia té unes eines per reafirmar-se i visibilitzar 
la seva veritable identitat, que no tenen perquè ser les de la resta d’infants trans i les d’altres 
famílies. Per a infants fins a 5 anys. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
HERTHEL, Jessica ; JENNINGS, Jazz. - Sóc la Jazz. /  il·lustrat: Shelagh McNicholas. 
- Bellaterra, 2015. - 41 p. - ISBN 9788472907256. 15,00€ 
Basat en l’experiència real de l’autora, que sempre va saber que era diferent i des de ben petita 
va lluitar per ser reconeguda i acceptada. Per la seva joventut, les vivències estan narrades d’una 
manera molt planera. També editat en castellà. Per a infants fins a 5 anys. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
KILODAVIS, Cheryl. - El meu fill princesa. / il·lustrat per Suzanne DeSimone. - 
Bellaterra, 2015. - 15 p. - ISBN 9788472907027. 13,00€ 
Conte il·lustrat basat en fets reals, que parla de l’acceptació. Escrit amb ànim d’oferir a nens i 
adults una eina per tractar l’amistat incondicional. Un àlbum amb imatges que mostra, amb 
tendresa infinita, el transvestisme en els infants. 
Més informació del llibre, aquí.  

 

http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1095
http://edicioneshidroavion.com/product/si_el_rosa_es_de_las_ninas/
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1226
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1098
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1056
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MOZETIC, Brane. - Mi primer amor. / ilustrado por Maja Kastelic. - Bellaterra, 2016. 
- 45 p. - ISBN 9788472907539. 10,00€ 
Un relat autobiogràfic, minuciós i sincer, d’un primer amor de parvulari, en què els protagonistes 
van haver de suportar conductes homòfobes fins i tot dels seus professors. Per a infants d’entre 
6 i 9 anys. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
RICHARDSON, Justin ; PARNELL, Peter. - Amb la Tango són tres. / il·lustracions 
de Henry Cole. - 2a ed. - Kalandraka, 2016. - 32 p. - ISBN 9788484649861. 15,00€ 
En Roy i en Silo són dos pingüins mascles que viuen al zoo de Nova York, que es comporten 
com una parella i junts construeixen un niu per acollir un nou membre per a la família, però no 
tenen cap ou per covar. Un cuidador, en veure-ho, els en posa un que ha fecundat una altra 
parella, i en Roy i en Silo fan torns per incubar-lo. D’aquest ou neix la Tango. Basat en una 
història real que permet acostar als adults, i als nens, el tema de les famílies monoparentals 
d’una manera planera, entenedora i didàctica. També editat en castellà. Per a infants fins a 5 
anys. 
Més informació del llibre, aquí. 
 
RIVERA, Sílvia. - Piratrans Carabarco / A.T.A Asociación de Transexuales de 
Andalucía. - La Calle, 2015. - 96 p. - ISBN 9788416164240. 17,99€ 
Llibre que tracta la transsexualitat amb l’objectiu de promoure la diversitat sexual i la igualtat 
entre els nens i joves. El conte va acompanyat d’una guia didàctica. Per a infants d’entre 6 i 9 
anys. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
SYMES, Ruth ; CHURCH, Caroline Jayne. - El ball de la Harriet. - Trapella, 2016. - 
26 p. - (Animables, els animals amables). - ISBN 9788492880300. 12,00€ 
La Harriet es troba un grup de papallones que ballen alegrement i ella, que li encanta ballar, s’hi 
posa. Però aviat s’adona que les papallones només volen ballar amb altres papallones. Però les 
ganes de ballar són tan fortes que es posa a liderar un nou ball obert a tothom, sense exclusions 
ni rancúnies. Per a infants d’entre 6 i 9 anys. 
Més informació del llibre, aquí 

 
VILLANUEVA I PERARNAU, Muriel. - Duna. Diari d'un estiu. / il·lustracions de 
Ferran Orta. - Babulinka Books, 2015. - 167 p. - (Petites joies per a grans lectors). - 
ISBN 9788494159077. 15,50€ 
Diari d’una nena de dotze anys durant el seu estiu a casa els avis, en el qual viurà experiències 
que l’abocaran a un procés de maduresa i aprenentatge. Per a infants entre 9 i 12 anys. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1150
http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/con-tango-son-tres-2/
http://www.katakrak.net/cas/lib/piratrans-carabarco
http://www.trapellabooks.com/Els-Animables/El-ball-de-la-Harriet/
http://babulinkabooks.com/libros-y-regalo-descargas/duna-diari-dun-estiu/
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Cinema 
 
CORSINI, Catherine. - El ensayo = La repetition / intèrprets: Emmanuelle Béart,  
Pascale Bussières,  Dani Levy. - (França, 2001). - Tema Distribución, 2014. - 1 DVD 
(96 min) : col. 10,00€ 
Versió i subtítols en francès i castellà. 

 
GALLIENNE, Guillaume. - Guillaume y los chicos, ¡a la mesa! = Les garçons et 
Guillaume, a table / intèrprets: Guillaume Gallienne, Françoise Fabian, Yves 
Jacques. - (França, 2013). - A contracorriente, 2014. - 1 DVD (85 min) : col. 16,00€ 
Versió en francès, català i castellà; subtítols en català i castellà. 

 
GUIRAUDIE, Alain. - El desconocido del lago = L'inconuu du lac / intèprets: 
Pierre Deladonchamps, Christophe Paou, Patrick D. Assumçao. - (França, 2013). - 
Karma Films, 2014. - 1 DVD (97 min) : col. 12,00€ 
Versió en francès i castellà; subtítols en castellà. 

 
HAYNES, Todd. - Carol / intèrprets: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson. - 
(Regne Unit, 2015). - Vértigo, 2016. - 1 DVD (113 min) : col. 16,00€ 
Versió en anglès, català i castellà; subtítols en castellà. Premi a la millor actriu al Festival de 
Cannes, 2015. 

 
HOOPER, Tom. - La chica danesa = The Danish girl / intèrprets: Eddie Redmayne, 
Alicia Vikander, Matthias Schoenaerts. - (Regne Unit, 2015). - Universal, 2016. - 1 
DVD (120 min) : col. 19,00€ 
Versió i subtítols en diverses llengües. 

 
KECHICHE, Abdellatiff. - La vida d'Adéle = La vie d'Adèle - chapitre 1 & 2 / 
intèrprets: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Salim Kechiouche. - (França, 2013). - 
Vértigo, 2014. - 1 DVD (175 min) : col. 16,00€ 
Versió en francès i castellà; subtítols en castellà. 

 
KHAOU, Hong. - Lilting / intèrprets: Ben Whishaw, Cheng Pei Pei, Andrew Leung. - 
(Regne Unit, 2014). - Karma Films, 2015. - 1 DVD (86 min) : col. 14,25€ 
Versió en anglès i mandarí; subtítols en castellà. 
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KOUTRAS, Panos H. - Cuestión de actitud = Xenia / intèrprets:  Kévin Azaïs,  
Adèle Haenel,  Antoine Laurent. - (Grècia, 2014). - Karma Films, 2015. - 1 DVD (134 
min) : col. 15,00€ 
Versió en grec i castellà, subtítols en castellà. 
 
LARRAIN, Pablo. - El club / intèrprets: Roberto Farias, Antonia Zegers, Alfredo 
Castro. - (Chile, 2015). - Cameo Media, 2016. - 1 DVD (97 min) : col. 15,00€ 

 
LESPERT, Jalil. - Yves Saint Laurent / intèrprets: Pierre Niney, Guillaume Gallienne, 
Charlotte Le Bon. - (França, 2014). - Vértigo, 2014. - 1 DVD (106 min) : col. 16,00€ 
Versió en anglès i castellà; subtítols en castellà. 

 
LUVARÀ, Sophia. - Dentro del armario = Inside the chinese closet. - (Holanda, 
2015). - Cameo, 2017. - 1 DVD (72 min) : col. 11,95€ 
Versió en mandarí i anglès; subtítols en castellà i català. 
 
MAYER, Michael. - Alata : amor sin barreras = Out in the dark / intèrprets: 
Nicholas Jacob, Michael Aloni,  Jamil Khoury. - (Israel, 2012). - Karma Films, 2014. - 
1 DVD (150 min) : col. 15,00€ 
Versió en hebreu i àrab; subtítols en castellà. 

 
NELSON, Tim Blake. - Dallas Buyers Club / intèrprets: Matthew McConaughey, 
Jennifer Garner, Jared Leto, Denis O'Hare. - (EUA, 2013). - Paramount Home 
Entertainment, 2014. - 1 DVD (112 min): col. 18,15€ 
Versió en anglès i castellà; subtítols en castellà. 
 
ÓRDEN, Dani de la. - Barcelona, nit d'hivern / intèrprets: Alberto San Juan, Miki 
Esparbé, Bárbara Santa-Cruz. - (Espanya, 2015). - Cameo Media, 2016. - 1 DVD (92 
min) : col. 15,00€ 
Versió en català, castellà i francès; subtítols en anglès i castellà. 

 
OZPETEK, Ferzan. - Tengo algo que deciros = Mine vaganti / intèrprets: 
Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi. - (Itàlia, 2010). - Savor, 
2014. - 1 DVD /124 min) : col. - (Cine italiano). 12,00€ 
Versió en italià, català i castellà, subtítols en català i castellà. 
 
PONS, Ventura. - Ignasi M. / intèrpret: Ignasi Millet Bonaventura. - (Espanya, 2013). 
- Karma Films, 2014. - 1 DVD (87 min) : col. 10,00€ 
Versió en català; subtítols en castellà, anglès, francès. 

 
PROVOST, Martin. - Violette : la escritora que conmovió a Simone de 
Beauvoir / intèrprets: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet. - 
(França, 2013). - Cameo Media, 2014. - 1 DVD (132 min) : col. 10,00€ 
Versió en francès, català i castellà; subtítols en català i castellà. 

 
RUEDA, Mikel. - A escondidas / intèrprets: Adil Koukouh, Germán Alcarazu, Ramón 
Agirre. - (Espanya, 2014). - Cameo, 2015. - 1 DVD (92 min) : col. 15,00€ 
Versió en castellà i euskera; subtítols en castellà. 
 
SACHS, Ira. - El amor es extraño / intèrprets: John Lithgow, Alfred Molina, Marisa 
Tomei. - (EUA, 2014). - Cameo, 2015. - 1 DVD (90 min): col. 15,00€ 
Versió en anglès, català i castellà; subtítols en català i castellà. 
 
SEBASTIÀN, Sonia. - De chica en chica / intèrprets: Celia Freijeiro,  Cristina Pons,  
Sandra Collantes. - (Espanya, 2015). - Cameo Media, 2016. - 1 DVD (88 min) : col. 
13,00€ 
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TECHINÉ, André. - Cuando tienes 17 años / intèrprets: Sandrine Kiberlain, Kacey 
Mottet Klein, Corentin Fila. - (França, 2016). - Vértigo Films, 2017. - 1 DVD (111 min) 
: col. 15,00€ 
Versió en francès i castellà; subtítols en castellà. 

 
VIGAS, Lorenzo. - Desde allá / intèrprets: Alfredo Castro,  Luis Silva,  Jericó Montilla,. 
- (Veneçuela, 2015). - Cameo Media, 2016. - 1 DVD (90 min) : col. 12,50€ 
Festival de Venècia: León de Oro a la millor pel·lícula. 

 
VILAR, Ignacio. - A esmorga / intèrprets: Karra Elejalde, Ledicia Sola, Miguel de Lira. 
- (Espanya, 2014). - Via Láctea Films, 2015. - 1 DVD (111 min) : col. 15,00€ 
Versió en castellà, subtítols en castellà, anglès i francès. 
 
WARCHUS, Matthew. - Pride / intèrprets: Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West. 
- (Regne Unit, 2014). - Cameo, 2015. - 1 DVD (120 min) : col. 15,00€ 
Versió en anglès, català i castellà; subtítols en català i castellà 
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LGBTI a la xarxa 
Institucions 

 
Asociación de Transexuales e Intersexuales de Catalunya(ATC)  
Moviment social i polític que pretén aconseguir la normalització social i l’equiparació de drets 
dels transsexuals amb els dels heterosexuals. El portal també ofereix informació àmplia sobre 
cultura i història. 
 
Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual  
Xarxa de mares i pares de fills gais, lesbianes, bisexuals o transgèneres amb presència en 21 
països. Ofereix un ampli espai de recursos com publicacions, guies d’orientació, manuals 
educatius, etc.  
 
Assessorament, counselling, orientació i recursos per a dones lesbianes, bisexuals i 
transsexuals (ACORD) 
Associació sense ànim de lucre que es constitueix l'any 2000 amb el compromís de normalitzar 
i donar visibilitat l'homosexualitat femenina, així com la reivindicació de dret. 
 
Associació Cristiana de Gais i Lesbianes (ACGIL)  
Espai de trobada i acollida  per a gais i lesbianes religiosos que necessiten normalitzar el fet de 
ser cristià i homosexual. 

 
Associació de Mares, Pares i Familiars de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
(AMPGIL)  
AMPGIL informa i proporciona suport a les famílies amb fills gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals. Ofereix serveis d’assistència telefònica, espais d’acollida entre pares i mares, grups 
d'ajuda, etc. 

 
Casal Lambda  
Centre associatiu i lloc de trobada sense ànim de lucre que té com a objectiu la normalització 
de l’homosexualitat. El Casal compta amb un centre d’informació i documentació sobre 
sexualitat adreçat a professionals i investigadors. 
  
 
 
 

 
Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) 
Associació madrilenya sense ànim de lucre que treballa per a l’educació per la igualtat; què 
ofereix diferents tipus d’assessories, assistència a les persones víctimes de violència o abús, 
suport a mares i pares, etc.  
 
Crhysallis. Asociación de familias de menores transexuales 
Espai que ofereix informació i suport als familiars i menors transsexuals. La pàgina web inclou 
un glossari de termes, un estudi de prevalença, la calculadora de Tanner i tot tipus de recursos 
per conèixer i entendre la transsexualitat. 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General d’Igualtat  
El Departament posa a l’abast un espai amb recursos adreçats al col·lectiu LGBTI, el qual conté 
apartats d’interès com la Llei 11/2014, un apartat dedicat a la igualtat,  una bústia per a 
denunciar fets homòfobs, etc. Així com les darreres novetats i publicacions. 
 
Famílies Lesbianes i Gais (FLG) 
Associació de famílies de mares i pares lesbianes, gais, trans, bisexuals i  intersexuals, que lluita 
per la equiparació dels drets i deures de les famílies.  
 

https://atclibertad.wordpress.com/
http://familiasporladiversidad.org/
http://www.acordlgtb.org/que_es.htm
http://www.acordlgtb.org/que_es.htm
http://www.acgil.org/
http://www.ampgil.org/ca/
http://www.ampgil.org/ca/
http://www.lambda.cat/
https://chrysallis.org.es/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgtbi/
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Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales  
Pàgina creada amb l’objectiu de ser un espai de coordinació i intercanvi per al moviment LGBTI. 
Més de 30 associacions de tot el territori espanyol comparteixen els recursos.  
 
Fundació Enllaç  
Entitat privada creada per una vintena de persones vinculades al moviment LGBTI, amb l’objectiu 
de donar suport al col·lectiu que tingui alguna incapacitat, malaltia o dependència. 
  
Gais positius 
Associació per a gais seropositius que treballa per donar resposta al VIH/Sida des de l’any 
1994. Promou activitats, campanyes i serveis que contribueixin a la millora de la qualitat de vida, 
com també la normalització social. 

 
Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) 
Associació educativa, lúdica, cultural i reivindicativa, adreçada a la població en general i en 
particular als col·lectiu LGBTI. 

 
Institut Català de la Dona (ICD) 
Centre especialitzat en dones que disposa d’un fons complet sobre lesbianes i dones trans, a 
Catalunya. Ha publicat una bibliografia sobre transsexualitat i teoria queer. 

 
International Lesbian and Gay Association (ILGA) 
Federació comunitària no governamental sense ànim de lucre dedicada a lluita per la igualtat i 
drets del col·lectiu a tot el món. 

 
Panteres grogues 
Associació sense afany de lucre, amb l’objectiu d’oferir un espai on gais, lesbianes, bisexuals  i 
transsexuals puguin desenvolupar una activitat esportiva: atletisme, balls de saló, bàsquet, 
ciclisme, esquaix, esquí, futbol, natació, tennis, tennis taula, petanca, senderisme, vela, etc. 

 
 

Transexualia. Asociación Española de Transexuales  
Organització no governamental que treballa per a la normalització social de la transsexualitat i 
contra tota discriminació sexual o de gènere. Inclou programes d’inserció laboral, prevenció i 
salut, assessorament i ajuda psicoterapèutica.  

 
Recursos documentals 

Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte 
La biblioteca té un fons especialitzat en cultura LGBTI amb més de vuit-cent títols  en tots el 
formats (novel·les, llibres de coneixement, ficció, etc.), el qual es complementa amb una selecció 
de llibres de teoria Queer. A més a més, publica petites bibliografies per donar a conèixer la 
col·lecció. 
 
Diario Digital Transexual 
Diari d’informació transsexual que porta 14 anys publicant notícies a Internet, el qual recull tot 
tipus d’informació: informes sobre transsexualitat, notícies d’actualitat, etc. Inclou un directori de 
metges de reassignació de sexe. 
 
DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. LGBTI  
El Centre dedica una secció LGBTI per difondre coneixements i recursos on recullen notícies 
d’actualitat, les publicacions especialitzades disponibles, agenda d’activitats, convocatòries i 
normativa relacionada. 

http://www.felgtb.org/
http://fundacioenllac.cat/
http://gaispositius.org/
http://www.amicsgais.org/
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guiabib_diversitatsexual.pdf
http://ilga.org/es/
https://panteresgrogues.cat/ca/
http://transexualia.org/
http://www.carlaantonelli.com/primera_pagina.htm
http://dixit.gencat.cat/ca/03ambits_tematics/10lgbt/
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Dos Manzanas  
Portal de notícies d’actualitat nacional i internacional d’interès editat per voluntaris. Destaca 
l’arxiu de notícies, ja que facilita la localització de notícies de: dret, política, activisme, societat, 
cultura i oci, etc. 
 
Dossiers de premsa Joves i transsexualitat. Centre de Documentació Juvenil 
El Centre elabora dossiers de premsa sobre Joves i transsexualitat, el qual recull les notícies 
aparegudes als principals mitjans de comunicació del país. 
 
Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 
Grup d'activistes gais que es va fundar a Barcelona l'any 1975, just després de la mort del 
dictador Francisco Franco. Motor en la creació de la Coordinadora de Frentes de Liberación 
Homosexual del Estado Español (COFLHEE) i impulsora de les organitzacions a la resta 
d’Espanya. 

 
Guia bibliogràfica sobre diversitat sexual. Centre de documentació de l’Institut Català 
de les Dones  
El Centre ofereix una guia bibliogràfica sobre diversitat sexual, lesbianisme, transsexualitat i 
teoria queer, el qual recull: assaigs, narratives i critiques literàries, vides i biografies, còmics, 
contes infantils, audiovisuals i recursos electrònics.    
 
Guía Gay Barcelona  
Pàgina web que proporciona informació sobre cultura, oci, activitats, botigues i notícies per al 
col·lectiu gai de Barcelona. 

 
IdemTV  
Canal informatiu i audiovisual que difon notícies i esdeveniments al voltant del moviment  LGBTI 
(lesbianes, gais, transexuals, bisexuals, intersexuals i queers). Hi participen altres col·lectius i 
professionals sensibilitzats amb una societat més justa i igualitària 
 
 
International Homo/Lesbian Information center and Archives (IHLIA)  
Centre de referència sobre informació i documentació homosexual d’àmbit europeu que disposa 
de col·leccions importants de cartells, fotografies, més de 4.000 publicacions periòdiques, arxius 
personals, d’organitzacions i d’exposicions. 

 
Llibreria Antinous  
Llibreria de referència especialitzada en temàtica gai i lèsbica que a través del blog i la pàgina 
difonen i comparteixen notícies relacionades amb la literatura: novetat editorials, presentacions, 
clubs de lectura, etc. 

 
Llibreria Còmplices 
Llibreria amb 20 anys d’història  especialitzada en temàtica gai, lèsbica, bisexual i transsexual 
compromesa amb la integració i la igualtat dels drets del Col·lectiu gai. També  és coeditora del 
segell Egales.  
 

http://www.dosmanzanas.com/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/centre_de_documentacio_juvenil/
http://www.fagc.org/news.php
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guiabib_diversitatsexual.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guiabib_diversitatsexual.pdf
http://gaybarcelona.com/es/
http://www.idemtv.com/
http://www.ihlia.nl/
http://libreriaantinous.blogspot.com.es/
http://libreriaantinous.blogspot.com.es/
https://www.libreriacomplices.com/
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National Resource Center on LGBTI Aging  
Portal adreçat a la gent gran en què tracta temes relacionats amb el col·lectiu com; el procés 
d’envelliment, el disseny de serveis socials inclusius, la cura en situacions de dependència, 
l’atenció residencial o el tractament de la sida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observatori contra l’homofòbia 
Col·lectiu que lluita contra l’homofòbia en totes les seves variants i dona l’atenció i el suport 
necessaris a les persones víctimes d’agressions.  

 
Turisme LGBTI. Agència Catalana de Turisme  
L'Agència Catalana de Turisme crea el recurs per fomentar i promoure el turisme per al 
col·lectiu, el qual proporciona informació relacionada amb l’oci, cultura, compres, etc.  

  
Universo Gay: el portal y red social para gays, lesbianas, transexuales y bisexuales 
Portal que conté notícies i informació del moviment LGBTI a les xarxes socials. 
 
Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere) 
Espai elaborat per Marta Breu sota la revisió de la terminòloga del TERMCAT Dolors Montes, el 
qual recull prop de 200 termes sobre LGBTI en relació a l’orientació sexual, la identitat sexual i 
de gènere. 

 

 

 
 

http://www.lgbtagingcenter.org/
http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/inici.html
http://catalunya-lgbt.catalunya.com/ca/index.php
https://www.universogay.com/
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/164/Presentacio/

