
Para todos e todas

Equipo Plantel: As mulleres e os homes.
Catro Ventos editora

Este  libro  foi  escrito  hai  corenta  anos  e  traducido
agora  ao  galego.  Os  propios  tradutores  din  que
“pensabamos que se cadra estaría desfasado porque
disque  neste  tema  a  sociedade  foi  avanzando.  En
efecto,  desde  1978  até  2018  producíronse  moitos
cambios,  e,  por  sorte,  case  sempre  para  mellor”.
Porén,  as  mulleres  seguen  a  sofrer  grandes
discriminacións en todo o mundo.

E  para  evitarmos  estas
discriminacións,  é  que
xurdiu  o  movemento
feminista,  tan  necesario  e
tan importante neste novo
século. 
Se  queredes,  saber  máis,
nesta  tradución ao galego
tedes moita información.

Feminismo  para  o  99%.
Un manifesto

Para querernos mellor

Chis  Oliveira  e  Amada  Traba: ám@me.
Pensar o amor no século XXI. Galaxia

O  libro  é  un  ensaio  que  xorde  da  necesidade  de
reflexionar  arredor  das  relacións  amorosas  e  a
aprendizaxe do amor. Porque a amar apréndese.
Fálase  do  amor  romántico,  o  concepto  de
“normalidade” no que ao sexo e o amor se refire, ou
como o  patriarcado  constrúe  o  xénero  e  a  idea  do
amor… Tamén das identidades sexuais (feminidade,
masculinidade,  trans e  inter),  as redes sociais  ou a
violencia no contorno da parella.

Animámosvos a asistir á  presentación do libro
coas autoras.

Cando: sábado, día 22 de xuño
Onde: lonxa vella de Lira
Hora: 20:00 h 

VVERÁNERÁN 2019 2019
Lede moito e lede en galego!

O Equipo da Biblioteca e EDLG
deséxanvos unhas felices vacacións.



Loitando polos dereitos

Narciso de Gabriel: Elisa e Marcela. 
Amigas e amantes. Xerais

Elisa e Marcela, dúas mestras galegas,
protagonizaron en 1901 un dos primeiros matrimonios
entre persoas do mesmo sexo. Elisa Sánchez Loriga,
convertida en Mario, e Marcela Gracia Ibeas casaron
na igrexa de San Xurxo da Coruña o 8 de xuño dese

ano. Unha vez descuberto o «matrimonio sen home»,
foron obxecto dunha persecución que as obrigou a

buscar refuxio, primeiro en Portugal e logo na
Arxentina. Neste libro

relátase a súa historia.
A súa historia tamén a

conta a película de Isabel
Coixet, que chegou aos
cines en maio  e desde

mediados de xuño xa se
pode ver na plataforma

Netflix.
Tamén hai unha versión

teatral desta historia, a
creada pola compañía A

panadaría e que xa recibiu
varios premios, entre eles,

catro premios María
Casares.

Daniel Asorey: Transmatria. Xerais
Trátase dun poemario moi
comprometido, con versos

que agroman do corpo e da
capacidade de  transformar a

realidade; poemas que
constrúen unha escrita a favor
da dignidade, das identidades

sexuais e de xénero,
empregando unha lingua que

quere renacer, renovarse e
ser libre. Daniel crea unha

nova forma de plural inclusivo
para masculino e feminino.
Tamén nese aspecto, é un

gran anovador

Inventando en igualdade

Ledicia Costas: A señorita Bubble. 
Xerais
A xente da vila sentiu
un odio repentino
pola señorita Bubble
desde o mesmo día
da súa chegada.A
inventora apareceu
por sorpresa unha
mañá solleira,
conducindo un
convertible que
funcionaba a vapor, e
instalouse naquela
vivenda que levaba
tantos anos
deshabitada.
Repudiárona polo seu
atavío, polos seus
inventos, polo seu singular xeito de vivir. Ninguén 
sospeitaba o que en realidade sucedía no interior da 
mansión da señorita Bubble.

Eli Ríos: Remexido de patacas. Baía

A receita de hoxe é unha
forma sa e saudable de
emendar os hábitos
aprendidos nesta
sociedade. Cuns sinxelos
ingredientes e unha
elaboración nada
sofisticada podes cociñar
as estadas necesarias
para cambiar as
referencias que nos
transmitiu a historia e que
son incompatibles coa
vida. Ingredientes:
equidade, empatía,
sororidade e disidencia.

Ficticias que puideran ser reais

Patrick Bard: Cerráronseme os ollos. 
Kalandraka
Encérrase nas redes
sociais, muda a súa
vestimenta, o seu
pensamento... 
Maëlle convértese en
Ayat para unirse ao
Daesh. A impactante
historia dunha moza
francesa que retorna de
Siria. Poderemos chegar
a entender que unha
adolescente intelixente
sexa tan facilmente
convencible e se convirta
a un Islam totalmente
radical sen ter nada que ver con el a priori? 

Anna Figueiredo: Os bicos feridos. 
Galaxia

Olivia, despois dun expediente brillante ten que 
marchar de Compostela e instalarse en Londres onde 
atopa traballo de ou pair nunha familia de clase media.
Sempre lle dixeron que lle iría ben se se esforzaba, se

estudaba unha carreira de 
ciencias, se seguía as 
regras establecidas e agora 
sente que o que lle 
ensinaron é unha grande 
estafa tanto no eido laboral 
como no persoal.
Pérdese nesa cidade de oito
millóns de persoas, soa, cun
coñecemento precario de 
inglés e limpando unha casa
e un laboratorio, en lugar de 
traballar nel. Mais… en 
breve, vai suceder algo 
interesante.


