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Co teu carné poderás levar prestados, como máxi-

mo, 11 documentos: 

 

 5 libros durante 21 días, que poderás renovar 

por outro período igual. 

 3 películas e 3 cedés durante 7 días, que 

poderás renovar por outro período igual. 

 

Los Suaves: mi casa es el 
rock'n'roll / Javier Domínguez; 
Adrián Morgade    
78.011 DOM sua [FL]  
Coidadísimo e completo libro en 
papel satinado no que non faltan 
fotografías exclusivas, entradas a 
concertos, portadas de singles e 
discos. Unha lectura amena e cronolóxica que fai xustiza a  
unha banda ourensá mítica, sen fuxir dos momentos máis 
escuros. A auténtica biblia Suave.     

Bienvenido Mr. Rock... Los primeros grupos 
hispanos 1957-1975 / Salvador Domínguez                       
78.011 DOM bie  
Homenaxe a aqueles primeiros heroes do que 
hoxe se adoita denominar Rock Latino. Con 
abondosas fotografías e testemuños de 
primeira man, este libro analiza un período 
musical que abarca desde os días dos Teen Tops 

ata a morte de Franco en España, ou a chegada das ditaduras 
militares a Urugai, Chile e Arxentina.  

El sonido de la bestia / Ian Christe 
78.011 CHR son  
Profunda abordaxe da historia do heavy 
metal, que axuda a entender mellor o seu 
complexo desenvolvemento. Grazas aos 
seus pedagóxicos cadros e a unha 
cronoloxía inicial, é un texto de consulta 
permanente e unha guía para explorar o 
amplo e diverso universo musical que se 

agocha baixo un xénero escuro e esquivo.  
Jondo / Juan Diego Martín Cabeza 
78.011 MAR jon 
O flamenco, e moito máis aínda o cante 
jondo, semella moverse nun mundo escuro, 
cargado de sobreentendidos e accesible só 
para un reducido círculo de iniciados. Este 
libro é un percorrido por un tipo de música 
con fonda raíz, que coloca ao home (cantaor, 

bailaor) no centro da súa mesma existencia. 
De Voces Ceibes a Milladoiro: unha 
memoria do movimento popular da 
canción galega, 1973-1978 / Antón 
Seoane       784 SEO dev (inclúe CD) 
Unha viaxe no tempo que revisa unha 
época e unha épica. A época do final do 
franquismo e o intento por construír 
unha música de noso. Inclúe CD 

gravado por intérpretes míticos acompañados por Roi Casal, 
Pancho Álvarez, Anxo Pintos, Laura Amado, Quico de Cariño, 
Natalia Zoltan e moitos outros. Pregunta ao persoal para que 
cho facilite ao coller o libro en préstamo.  

A todo riesgo: memorias airadas de una 
Pretender / Chrissie Hynde   
78.011 HYN ato 
Lider de The Pretenders, exparella de Ray 
Davis (mítico cantante de The Kinks) e 
actual esposa de Jim Kerr (vocalista de 
UB40) a vinculación de Chrissie Hynde co 
mundo da música desde  fai 40 anos 
convértea nunha voz excepcional. Neste 
libro conta a súa vida a corazón aberto.  
 
Commando: autobiografía de Johnny 
Ramone / Johnny Ramone 
78.011 RAM com  
Memorias que conteñen tamén unha 
sorte de auditoría interna, elaborada 
polo autor, dos álbumes dos Ramones, 
así como dos seus improbables e inespe-
rados grandes éxitos nas listas de ven-
das. Saen á luz por vez primeira, rarezas 
e confesións de grande relevancia para esculcar nas entrañas 
da banda, así como fotografías privadas e profesionais e ou-
tro material inédito. 
 
La dictadura del videoclip: in-
dustria musical y sueños prefa-
bricados / Jon E. Illescas  
78.011 ILL dic 
Tomando como base os 500 vídeos 
más vistos en YouTube, o autor 
expón as constantes e as ausencias 
máis notables deste contido audio-
visual que condiciona o estilo de 
vida de millóns de mozos en todo o 
mundo. O libro narra de forma 
crítica a biografía das 20 estrelas máis importantes do pop 
sinalando controvertidos aspectos do seu camiño cara ao éxi-
to. Propónse desvelar cómo a elite dominante reproduce na 
mocidade valores e ideoloxías para renovar o seu poder. Un 
libro explosivo que non renuncia ao sentido do humor, cun 
ton sumamante entretido      

Información útil 

Recomendámosche... 


