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CINE

Despierta la furia / un film de Guy Ritchie ; 
guion de Guy Ritchie y Ivan Atkinson & Marn 
Davies ; música, Christopher Benstead 

Realizada en: Estados Unidos, 2021

H é o misterioso tipo que acaba de incorporarse 
como garda de seguridade nunha compañía de 
furgóns blindados. Durante un intento de atraco 
ao seu camión, sorprende aos seus compañeiros 
mostrando habilidades propias dun soldado 
profesional, deixando ao resto do equipo 
preguntándose quen é realmente e de onde vén. 

Acción ; Suspense ; Roubos e atracos ; RemakeCINE 791-A DES

  

CINE

Harakiri = Seppuku / una película de Masaki 
Kobayasi ; guion, Shinobu Hashimoto ; 
música, Toru Takemitsu 

Realizada en: Xapón, 1962

Xapón, século XVII. Tras a guerra civil, moitos 
samuráis non poden soportar a deshonra e a 
agonía da pobreza. O veterano Hanxhiro 
Tsugumo é un deles. Coa intención de acabar os 
seus días con honor, diríxese á casa do clan Iyi 
para solicitar o harakiri. Mentres espera, conta a 
súa historia e a súa vinculación cun xove 
samurái chamado Motome. A sorprendente 
narración provoca un xiro nos acontecementos. 

Acción ; Drama ; Suspense ; SamuráisCINE 791-A HAR



  

CINE

Jungle Cruise / directed by Jaume Collet-
Serra ; screenplay by Michael Green and Glenn 
Ficarra & John Requa ; music by James Newton 
Howard 

Realizada en: Estados Unidos, 2021

Principios do século XX. Frank é o capitán dunha 
embarcación que percorre a selva amazónica. Alí, a 
pesar dos perigos, Frank levará no seu barco á 
científica Lily e ao seu irmán McGregor. A súa misión 
será atopar unha árbore mística que podería ter 
poderes curativos. Na súa aventura atoparanse con 
dificultades, ademais dunha expedición alemá que 
busca tamén esta árbore con propiedades curativas. 

Aventuras ; Comedia ; Fantasía ; Guerra MundialCINE 791-A JUN

  

CINE

Shang-chi y la leyenda de los diez anillos / 
directed by Destin Daniel Cretton ; screenplay 
by Dave Callaham, Destin Daniel Cretton, 
Andrew Lanham ; music by Joel P. West 

Realizada en: Estados Unidos, 2021

Shang-Chi debe enfrontarse ao pasado que cría 
deixar atrás e ao seu pai, líder da perigosa 
organización dos Dez Aneis 

Acción ; Ciencia ficción ; Fantasía ; Superheroes ; FamiliaCINE 791-A SHI



  

CINE

Shorta : el peso de la ley / escrita y dirigida 
por Anders Ølholm y Frederik Louis Hviid ; 
música, Martin Dirkov 

Realizada en: Dinamarca, 2020

Na Dinamarca actual, unha sociedade 
multicultural, segregada e chea de tensións 
raciais, Talib, un mozo inmigrante de segunda 
xeración, entra en coma estando baixo a tutela 
policial. Mentres os axentes de policía Høyer e 
Andersen fan unha patrulla rutinaria polo gueto de 
Svalegarden, anúnciase a morte do mozo, o que 
desta violentos disturbios na veciñanza, que se 
converten nun inferno sen saída para os axentes 

Acción ; Suspense ; Drama ; Inmigración ; PolicíacoCINE 791-A SHO

  

CINE

Valhalla rising / una película de Nicolas 
Winding Refn ; escrita por Nicolas Winding 
Refn, Roy Jacobsen ; música, Peter Peter, 
Peter Kyed 

Realizada en: Dinarmaca, 2009

Un enigmático guerreiro que permaneceu 
escravizado durante anos, logra escapar xunto a 
un neno despois de matar ao seu amo e todo o 
seu clan. Tras enrolarse nun barco cristiá, 
emprenden unha viaxe a Terra Santa que os 
levará a un lugar descoñecido, onde reinan a dor 
e o sangue 

Aventuras ; Drama ; VikingosCINE 791-A VAL



  

CINE

Viuda Negra / directed by Cate Shortland ; 
screenplay by Eric Pearson ; music by Lorne 
Balfe 

Realizada en: Estados Unidos, 2021

Natasha Romanoff,alias Viúva Negra,enfróntase 
a unha perigosa conspiración vinculada ao seu 
pasado. Perseguida por unha forza que non se 
deterá ante nada para acabar con ela, Natasha 
debe enfrontarse á súa historia como espía e ás 
relacións rotas que deixou ao seu paso moito 
antes de que se convertese nunha Vingadora. 

Acción ; Suspense ; Espionaxe ; SuperheroesCINE 791-A VIU

  

CINE

Cuñados : una comedia criminalmente 
divertida / director, Toño López ; guion, Araceli 
Gonda ; música original, Santi Jul e Iván Laxe 

Realizada en: España, 2021

Eduardo e o seu cuñado Sabonis acaban de 
meter a zoca nos seus negocios e necesitan 
cartos. Será Sabonis quen atope a solución 
secuestrando a Modesto, cuñado de Alicia 
Zamora, a empresaria que os enganou e deixou 
tirados. Só hai un problema: Alicia non pensa 
pagar nin un euro. Vai ser o propio Modesto quen 
argalle un novo plan co que Eduardo e Sabonis 
poidan salvar a adega familiar. 

Comedia ; Cine galego CINE 791-C CUÑ



  

CINE

Free guy / direcetd by Shawn Levy ; 
screenplay by Matt Lieberman and Zak Penn ; 
music by Christophe Beck 

Realizada en: Estados Unidos, 2021

Ryan Reynolds protagoniza esta comedia chea 
de ación na que interpreta a un caixeiro de 
banco que descubre que en realidade é unha 
persinaxe sen papel dentro dun videoxogo de 
mundo aberto, e pronto decide converterse no 
heroe da súa propia historia ... unha que 
reescribe él mesmo 

Comedia ; Fantasía ; Acción ; VideoxogosCINE 791-C FRE

  

CINE

El hombre mosca = (Safety last!) / director, 
Fred C. Newmeyer, Sam Taylor ; guion, Harold 
Lloyd, Sam Taylor 

Realizada en: Estados Unidos, 1923

A escena do xenial cómico (Harold Lloyd) 
escalando un edificio supón un dos momentos 
máis grandes do cinema mudo, e o seu clímax -
Harold colgado das manillas do reloxo- segue 
sendo unha das escenas estelares da historia da 
sétima arte 

Comedia ; Cine mudoCINE 791-C HOM



  

CINE

Mi hermano persigue dinosaurios / dirigida 
por Stefano Cipani ; guion de Fabio Bonifacci ; 
con música de Lucas Vidal 

Realizada en: Italia, 2019

 Jack ten catro anos e dúas irmás. Por fin, unha 
tarde os seus pais cóntanlle que vai ter un irmán 
e que vai ser moi especial. Jack está moi feliz: 
para el, especial significa superheroe. Despois 
do seu nacemento dáse conta de que realmente 
é diferente aos demais, pero non ten súper 
poderes. De súpeto, descobre a palabra “Down". 

Comedia ; Drama ; Discapacidade ; FamiliaCINE 791-C MIH

  

CINE

Anton, su amigo y la Revolución Rusa / 
dirección, Zaza Urushadze ; guion, Dale Eisler, 
Zaza Urushadze, Vadym Yermolenko ; música, 
Patrick Camel, Miroslav Skorik 

Realizada en: Ucraína, 2019

 "Antón, o seu amigo e a Revolución Rusa" 
segue a historia inspirada en feitos reais de dous 
nenos, un cristián e outro xudeu, cuxa amizade 
logra sobrevivir por encima dos prexuízos, o odio 
e o paso do tempo. Uns nenos aos que lles 
tocou vivir os convulsos acontecementos da 
Revolución Rusa e as atrocidades da Primeira 
Guerra Mundial 

Drama ; Amizade ; Infancia ; Revolución RusaCINE 791-DM ANT



  

CINE

Charulata : la esposa solitaria / una película 
de Satyajit Ray 

Realizada en: India, 1964

Baseada nun relato de Rabindranath Tagore 
ambientado a finais do século XIX, cando a India 
era aínda unha colonia inglesa. Charu, unha 
muller da alta sociedade bengalí que leva unha 
vida ociosa, está casada con Bhupati. Este, que 
herdou unha fortuna, utiliza o seu diñeiro para 
publicar un xornal político, e sente orgulloso de 
non deixarse arrastrar pola comodidade e a 
desidia. 

Drama ; Romance CINE 791-DM CHA

  

CINE

La chica del brazalete : amiga, amante, 
¿asesina? / guión y dirección, Stéphane 
Demoustier ; música, Carla Pallone 

Realizada en: Francia, 2019

Lise, de 16 anos, está acusada de ter asasinado 
a súa mellor amiga. Durante o xuizo, os seus 
pais deféndena de maneira inquebrantable. pero, 
a medida que a súa vida segreda comeza a 
desvelarse, a verdade convértese en algo 
indiscutible. Quén é realmente Lise? Coñecemos 
ben ás persoas que amamos? 

Drama ; Crime ; AvogadosCINE 791-DM CHI



  

CINE

Gaza mon amour / un film de Tarzam & Arab 
Nasser ; música, Andre Mathias 

Realizada en: Palestina, 2020

Gaza, época actual. Issa é un pescador de 60 
anos namorado en segredo de Siham, unha 
muller que traballa como modista. Cando está 
decidido a confesarlle o seu amor, atopa unha 
antiga estatua grega do Deus Apolo nunha das 
súas redes e lévaa a casa as agachadas sen 
sospeitar, que cando ese valioso tesouro se 
descubra, a súa vida vaise a complicar tanto que 
porá en perigo todos os seus plans. Conseguirá 
finalmente declararlle o seu amor a Siham? 

Drama ; Comedia ; RomanceCINE 791-DM GAZ

  

CINE

El olvido que seremos / una película de 
Fernando Trueba ; basada en la novela de 
Héctor Abad Faciolince ; guion, David Trueba ; 
música original, Zbigniew Preisner 

Realizada en: Colombia, 2020

Héctor Abad Gómez adicou os últimos anos da 
súa vida, ata a mesma noite na que foi 
asasinado en pleno centro de Medellín, á 
defensa dos dereitos humáns. "O olvido que 
seremos" é a reconstrución amorosa, paciente e 
detallada da súa vida, a través do recordo dunha 
cidade e dunha familia 

Drama ; Cine biográfico ; FamiliaCINE 791-DM OLV



  

CINE

Pequeño país / una película de Éric Barbier ; 
basada en el best seller de Gaël Faye ; música 
original, Renaud Barbier 

Realizada en: Francia, 2020

Gabriel ten 10 anos e vive nunha cómoda 
veciñanza de expatriados en Burundi, o seu 
"pequeno país". Gabriel é un neno normal, feliz e 
despreocupado, que vive aventuras cotiás cos 
seus amigos e a súa irmá pequena. De repente, 
en 1993, as tensións do país veciño, Ruanda, 
estouran, poñendo en perigo tanto a súa familia 
como a súa inocencia 

Drama ; Familia ; ÁfricaCINE 791-DM PEQ

  

CINE

Primavera en otoño / directed by Clint 
Eastwood ; written by Jo Heims ; music by 
Michel Legrand 

Realizada en: Estados Unidos, 1973

Breezy, unha nova e despreocupada 
autoestopista que foxe dun condutor libidinoso, 
refúxiase no coche de Frank Harman. Trátase 
dun axente inmobiliario divorciado de mediana 
idade, e estes dous seres tan opostos van 
acabar uníndose cando no seu camiño crúzase 
un can ferido. Dalgunha forma el e Breezy van 
forxar unha relación inusual, contra todas as 
normas convencionais. 

Drama ; RomanceCINE 791-DM PRI



  

CINE

Recuerdo de una noche / produced and 
directed by Mitchell Leisen ; screenplay by 
Preston Sturges 

Realizada en: Estados Unidos, 1940

Xusto antes de Nadal, a moza Le Leander é 
arrestada por roubo de xoias e procesada polo 
fiscal John Sargent, pero o xuízo posponse ata 
despois de Nadal. Sargent acaba sentindo pena 
por ela e decide levala en coche ata a casa da 
súa nai, pero despois de pasar tempo xuntos e 
namorarse, xórdelles un novo problema como 
liquidar o problema coa xustiza de Le. 

Drama ; Comedia ; Romance ; Roubos e atracosCINE 791-DM REC

  

CINE

Siervos / dirección, Ivan Ostrochovsky ; guion, 
Rebecca Lenkiewicz, Marek Lescak, Ivan 
Ostrochovsky ; música, Miroslav Tóth, Cristian 
Lolea 

Realizada en: Eslovaquia, 2020

1980. Michael e Juraj son estudantes de 
Teoloxía nun seminario de Checoslovaquia. Os 
seus tutores, atemorizados co peche da escola, 
moldean aos seminaristas para satisfacer as 
directrices do partido Comunista. Os novos 
estudantes deben decidir entre elexir o camiño 
máis sinxelo colaborando co réxime ou defender 
as súas conviccións e someterse ás presións da 
policía segreda 

Drama ; Relixión ; ComunismoCINE 791-DM SIE



  

CINE

Crash / producida, escrita y dirigida por David 
Cronenberg ; música, Howard Shore 

Realizada en: Canadá, 1996

James Ballard, prestixioso produtor de cinema 
en crise persoal e profesional, sofre un accidente 
de coche no que tamén se ve afectada Helen, a 
condutora doutro vehículo. Ambos deben pasar 
un tempo no hospital e comezan a sentir unha 
estraña e poderosa atracción mutua. James 
precipítase a un mundo escuro e perverso 
dominado polo perigo, o sexo e a morte 

Cine erótico ; Drama ; SuspenseCINE 791-E CRA

  

CINE

El escuadrón suicida / una película de James 
Gun ; music by John Murphy 

Realizada en: Estados Unidos, 2021

O goberno envía aos Supervilás máis perigosos 
do mundo -Bloodsport, Peacemaker, Rey Tiburón, 
Harley Quinn e outros - á remota illa de Corto 
Maltés. Armados coa máis alta tecnoloxía e baixo 
a supervisión do Coronel Rick Flag, atravesan a 
selva nunha misión de busca e destrución. E 
como sempre, un paso en falso e están mortos - 
xa sexa a máns dun inimigo, Starro o 
Conquistador, un compañeiro de equipo ou a 
propia Waller. Se alguén quere facerse rico, 
deberá apostar contra eles. 

Fantasía ; Acción ; SuperheroesCINE 791-FT ESC



  

CINE

El Golem / guion y dirección, Paul Wegener ; 
música 1 compuesta e interpretada por 
Stephen Horne ; música 2, Admir Shkurtaj ; 
música 3 compuesta e interpretada por Lukasz 
Poleszak 

Realizada en: Alemaña, 1920

Na Praga medieval, o rabino Loew moldea unha 
estatua con arxila á que dá a vida mediante unha 
palabra máxica que introduce no seu peito. 
Grazas ao Golem, o ghetto xudeu ten a alguén 
que o protexe e defende do emperador que 
quere expulsar aos xudeus da cidade 

Terror ; Fantasía ; Cine mudo ; RemakeCINE 791-FT GOL

  

CINE

Star Wars. [IX], El ascenso de Skywalker / 
directed by J.J. Abrams ; screenplay by Chris 
Terrio & J.J. Abrams ; music by John Williams 

Realizada en: Estados Unidos, 2019

Un ano despois dos eventos de "Os últimos 
Jedi", os restos da Resistencia enfrontaranse 
unha vez máis á Primeira Orde, involucrando 
conflitos do pasado e do presente. Mentres 
tanto, o antigo conflito entre os Jedi e os Sith 
chegará ao seu clímax, o que levará á saga dos 
Skywalker a un final definitivo 

Ciencia  ficción ; Fantasía ; Aventuras ; SecuelaCINE 791-FT STA



  

CINE

Queridos camaradas / dirigida por Andrei 
Konchalovsky ; guion, Andrei Konchalovsky y 
Elena Kiseleva 

Realizada en: Rusia, 2020

Lyudmila é membro do partido comunista local e 
unha gran defensora dos ideais do réxime. 
Durante unha folga ve como o exército, enviado 
polo Goberno, dispara aos manifestantes 
producíndose un masacre. Este suceso 
cambiará os seus valores políticos para sempre. 
Coa cidade destruída e axitada polas revoltas, 
moita xente resulta desaparecida, entre elas a 
filla de Lyudmila, o que a obrigará a buscala 
entre o caos da cidade. 

Cine histórico ; Drama ; Baseada en feitos reaisCINE 791-H QUE

  

CINE

La mujer del espía / una película de Kiyoshi 
Kurosawa ; guion, Ryusuke Hamaguchi, 
Tadashi Nohara, Kiyoshi Kurosawa ; música, 
Ryosuke Nagaoka 

Realizada en: Xapón, 2020

1940, Xapón. A noite anterior ao estourido da II 
Guerra Mundial, o comerciante Yusaku deixa a 
súa muller na casa e viaxa a Manchuria co seu 
sobriño. Alí é testigo casual dun acto bárbaro e 
decide tomar medidas para revelarllo ao mundo. 
Tras un malentendido inicial, a súa esposa 
descubre as verdadeiras intencións do seu 
marido e decide protexelo de xeito incondicional. 

Suspense ; Drama ; Espionaxe ; II Guerra MundialCINE 791-S MUJ



  

CINE

Uno de nosotros / written for the screen and 
directed by Thomas Bezucha ; music by 
Michael Giacchino 

Realizada en: Estados Unidos, 2020

Tras a perda do seu fillo, o sheriff xa retirado 
George Blakledge e a súa muller Margaret deixan o 
seu rancho en Montana para recuperar ao seu 
neto, que está coa poderosa familia Weboy. A 
matriarca Blanche, tras descubrir as intencións dos 
Blackledge, decide facer todo o posible para 
impedir que o neno volte cos seus avós.Cando 
George e Margaret descubren que os Weboy non 
lles van devolver ao pequeno, non lles quedará 
máis opción que embarcarse nunha dura loita pola 
súa familia. 

Suspense ; Drama ; Familia ; Vida ruralCINE 791-S UNO

  

SERIES DE TELEVISIÓN

Cranford / [dirigida por Simon Curtis ; música, 
Stephen McLaughlin. Regreso a Cranford / 
dirigida por Simon Curtis, Steve Hudson ; 
música, Carl Davis 

Realizada en: Reino Unido, 2007-2008

Todo transcorre no ano 1842, en Cranford, unha 
vila do noroeste de Inglaterra onde cada 
individuo coñece o seu lugar no mundo e os 
códigos de conduta rexen as relacións entre as 
persoas. Un lugar governado por un grupo de 
señoras rexoubeiras, pero todo esto pode 
mudar... 

Drama ; Vida ruralSER 791-DM CRA 
(1-2)



  

SERIES DE TELEVISIÓN

La sonata del silencio / director, Peris Romano 
e Iñaki Peñafiel ; guion, Javier Olivares... [et al.] ; 
música, César Benito 

Realizada en: España, 2016

En 1940, Marta, unha pianista que tivo que renunciar 
á súa vocación, loita por sacar adiante á súa familia. 
Mauricio, un veciño xuíz, promete librar do cárcere a 
Antonio, o marido de Marta, a cambio dunha promesa 
de matrimonio con Elena, a súa filla. Unha vez en 
liberdade a Antonio atorméntalle "vender" á súa filla e 
inicia un descenso aos infernos no que arrastra á súa 
muller e filla. Pero Marta recupera o seu amor polas 
música grazas ao compositor Flavio Tassoni e Elena 
descobre as emocións do primeiro amor grazas a 
Hanno, un fuxitivo.

Drama ; Suspense ; Posguerra SER 791-DM SON

  

SERIES DE TELEVISIÓN

The crown. Temporada 4 / [creada por Peter 
Morgan] 

Realizada en: Reino Unido, 2020

Anos 70, a raíña Isabel e a súa familia están 
preocupados por salvagardar a liña de sucesión 
asegurando unha noiva adecuada para o 
príncipe Carlos. A medida que a nación comeza 
a sentir o impacto das políticas de división 
introducidas por Margaret Thatcher, surxen 
tensións entre ela e a Raíña. Mentres que o 
romance cunha moza, Lady Diana Spencer 
proporciona un conto de fadas moi necesario 
para unir ao pobo británico, a porta pechada, a 
Familia Real está cada vez máis dividida 

Drama ; Histórico ; BiografíaSER 791-H CRO T4



  

MÚSICA

Thank you / Diana Ross 

Thank you ; If the world just dance ; All is well ; 
In your heart ; Just in case ; The answer's 
always love ; Let's do it ; I still believe ; Count 
on me ; Tomorrow ; Beautiful love ; Time to call 
; Come together

Soul ; Pop rock ; FunkCD ROS [amarelo]

  

MÚSICA

Voyage / Abba 

I still have faith in you ; When you danced with 
me ; Little things ; Don't shut me down ; Just a 
notion ; I can be that woman ; Keep an eye on 
Dan ; Bumblebee ; No doubt about it ; Ode to 
freedom

Pop ; DiscoCD ABB [azul 
claro]



  

MÚSICA

Antídoto / Antonio José 

Me equivocaré ; Deja a ese idiota ; Tú no 
tienes la culpa ; Te parece ; Vete de una vez ; 
Andalucía ; Adiós ; Cierra la puerta ; Dile ; 
Antes de tiempo

Pop ; Música latinaCD ANT [azul 
claro]

  

MÚSICA

Grande Raffaella Carrá / Raffaella Carrá 

CD 1. En el amor todo es empezar "A far l'amore 
comincia tu" ; Tuca Tuca ; Hay que venir al sur "Tanti 
Auguri" ; Caliente, caliente ; Rumore ; Lucas ; No 
pensar en ti ; Latino ; Santo Santo "Ma che vacanza é" ; 
Fuerte, fuerte, fuerte "Forte, forte, forte" ; 
Perdonémonos "Riproviamoci" ; Bailo, bailo ; Lola 
(tango) ; Io ti amo ; Chak "Ciak" ; Competition ; Corazón 
salvaje ; Stupida gelosia. -- CD 2. Fiesta ; Mamá dame 
cien pesetas ; Felicitá, tá ; Que dolor ; Pedro ; 53 53 
456 ; Adiós amigo ; Amor ingrato "Povero amore" ; 
California ; Buen amor ; Yo no sé vivir sin ti ; Male ; 
Inocente ; No le hagas lo que a mí "E salutala per me" ; 
Lovin' you losin' you ; Rosso ; Oh que música maestro 
"Ma che musica maestro" ; Black Cat

Baladas ; PopCD CAR [azul 
claro]



  

MÚSICA

Random Access memories / Daft Punk 

Give Life Back to Music ; The Game of Love ; 
Giorgio by Moroder ; Within ; Instant Crush ; 
Lose Yourself to Dance ; Touch ; Get Lucky ; 
Beyond ; Motherboard ; Fragments of Time ; 
Fragments of Time ; Doin'It Right ; Contact

Música electrónica ; House ; Novas tendenciasCD DAF [azul 
claro]

  

MÚSICA

Sergio Dalma : 30 aniversario 1989-2019 / 
Sergio Dalma 

CD 1: Galilea ; Bailar pegados ; Esa chica es mía ; Ave 
Lucía ; No me digas que no ; Como cada mañana ; 
Castigado por pensar en ti ; Una historia distinta ; La 
vida empieza hoy ; A buena hora ; Baila, baila ; 
Imaginando ; Tú ; El jardín prohibido ; Bella sin alma ; 
El mundo ; Yo no te pido la luna ; La cosa más bella ; 
Solo tú ; Gloria. -- CD 2: Ya lo verás ; Náufragos ; 
Como un Aleluya ; Déjame olvidarte , Soy tremendo ; 
Doo Doo Doo ; Tiburón ; Todo lo que quieras ; Ninguna 
me amó como tú ; Si te vas ; Tú y yo ; Recuerdo 
crónico ; Bandera blanca ; Mientras tanto ; Tú, mi 
bella ; Eres ; Volare ; Este amor no te toca

Baladas ; PopCD DAL [azul 
claro]



  

MÚSICA

5 years of Mau5 / Deadmau5 

CD 1. Ghosts 'n' Stuff ; Raise your weapon ; I 
remember ; Some chords ; Strobe ; The veldt ; 
Brazil (2nd edit) ; Aural psynapse ; Not exactly ; 
Sofi need a ladder. -- CD 2. Some chords / Dillon 
Francis remix. Ghosts 'n' Stuff / Chuckie remix. 
The veldt / Deadmau5 vs. Eric Prydz edit. 
Maths / Botnek remix. Raise your weapon / 
Madeon remix. Strobe / Michael Woods 2014 
remix. I remember / Shiba San remix. Raise your 
weapon / Wax Motif remix. Sofi needs a ladder / 
Pig & Dan remix. Ghosts 'n' Stuff / NERO remix

House ; Música electrónicaCD DEA [azul 
claro]

  

MÚSICA

Original album series / David Guetta 

CD 1. "Just a little more love"

CD 2. "Guettablaster"

CD 3. "Pop life"

CD 4. "One love mix"

CD 5. "One more love"

Música electrónica ; Novas tendenciasCD GUE (1-5) [azul 
claro]



  

MÚSICA

¿A dónde vamos? / Morat 

¿A dónde vamos? ; No termino ; En coma ; Al 
aire ; De cero ; Primeras veces ; No hay más 
que hablar ; Enamórate de alguien más ; Date 
la vuelta ; Idiota (con Danna Paola) ; Bajo la 
mesa (con Sebastián Yatra) ; Nunca te olvidé ; 
Mi pesadilla (con Andrés Cepeda) ; 
Simplemente pasan (con Cami)

Música latina ; PopCD MOR [azul 
claro]

  

MÚSICA

Welcome 2 America / Prince 

1. Welcome 2 America ; 2. Running Game 
(Son Of A Slave Master) ; 3. Born 2 Die ; 4. 
1000 Light Years From Here ; 5. Hot Summer ; 
6. Stand Up And B Strong ; 7. Check The 
Record ; 8. Same Page Different Book ; 9. 
When She Comes ; 10. 1010 (Rin Tin Tin) ; 11. 
Yes ; 12. One Day We Will All B Free

Pop rock ; Funky ; SoulCD PRI [azul claro]



  

MÚSICA

Bangarang / Skrillex 

Right in ; Bangarang / feat. Sirah. Breakn' a 
sweat / Skrillex & The Doors. The devil's den / 
Skrillex & Wolfgang Gartner. Right on time / 
Skrillex, 12th Planet & Kill the Noise. Kyoto / 
feat. Sirah. Summit / feat. Ellie Goulding

Novas tendencias ; Música electrónicaCD SKR [azul 
claro]

  

MÚSICA

Music of the spheres / Coldplay 

Higher power ; Humankind ; Alien Choir ; Let 
somebody go (with Selena Gomez) ; Human 
heart (with Jacob Collier & We Are King) ; 
People of the pride ; Biutyful (with Angel Moon) 
; My universe (with B.T.S.) ; Infinity Sign ; 
Coloratura

Rock ; PopCD COL [azul 
escuro]



  

MÚSICA

Franz Schmidt : complete symphonies / Franz 
Schmidt ; Frankfurt Radio Symphony ; Paavo 
Järvi 

CD 1. Symphony No 1. in E major. -- CD 2. 
Symphony No 2. in E flat major ; Notre Dame : 
intermezzo. -- CD 3. Symphony No. 3 in A 
major ; Symphony No. 4 in C major

Música clásica ; SinfoníasCD SCH [vermello]

  

MÚSICA

Silver age / Daniil Trifonov, piano ; Mariinsky 
Orchestra ; Valery Gergiev 

CD 1. Serenade in A / Igor Stravinsky. 
Sarcasms op. 17 ; Piano Sonata No. 8 op. 84 ; 
Gavotte op. 95-2 / Sergei Prokofiev. The 
firebird (suite) / Igor Stravinsky. -- CD 2. Piano 
Concerto No. 2 op. 16 / Sergei Prokofiev. 3 
movements from "Petrushka" / Igors 
Stravinsky. Piano Concerto op. 20 / Alexander 
Scriabin

Música clásica ; Piano ; Concertos ; Sonatas ; Ballets ; SuitesCD TRI [vermello]



  

MÚSICA

Il tamerlano : (Il bajazet) : RV 703 / Academia 
bizantina ; Ottavio Dantone, direttre ; Vivaldi

CD 1. Atto I

CD 2. Atto II

CD 3. Atto III

Música clásica ; ÓperasCD VIV [vermello]

  

MÚSICA EN DVD

Idomeneo / Wolfgang Amadeus Mozart ; 
libretto, Gianbattista Varesco ; director, Brian 
Large ; conductor, James Levine 

A acción desenvólvese en Sidón, capital de Creta. O 
pobo esperou durante moito tempo o regreso do seu 
rei, Idomeneo, quen finalmente regresa a casa. 
Durante a súa ausencia, o seu fillo Idamante fíxose 
adulto. A orgullosa Electra, filla de Agamenón, 
refuxiouse en Creta tras o asasinato da súa nai a 
mans do seu irmán. Electra ama apaixonadamente 
a Idamante, pero el sente atraído por Ilia, unha 
princesa troiana enviada a Creta, xunto con outros 
prisioneiros de guerra por Idomeneo

Música clásica ; Óperas78 MOZ dvd 
[vermello]



  

MÚSICA EN DVD

Rienzi / Richard Wagner ; conductor, Pinchas 
Steinberg ; director, Jorge Lavelli ; Orchestre 
national du Capitole, Choeur du Capitole, Coro 
dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano 

Defendendo o amor e o heroísmo persoal fronte 
á opresión eclesiástica e as artimañas políticas. 
A terceira ópera de Wagner explora temas 
característicos cunha enerxía incrible que 
culmina coa famosa oración do tribuno romano 
do mesmo nome aos deuses da súa patria, 
seguida de disturbios que prefiguran a abortada 
carreira do novo compositor como axitador e 
revolucionario. 

Música clásica ; Óperas78 WAG dvd 
[vermello]

  

LIBROS SOBRE MÚSICA

Siempre hay un precio / Álvaro Urquijo. 

Barcelona : Espasa , [2021]

A historia de Los Secretos é a suma de  grandes 
momentos creados a partir de retos imposibles, de 
situacións complicadas, de momentos difíciles. Sei 
que para chegar ata onde estamos tivemos que 
pagar un prezo  carísimo. Se puidese volver atrás, 
cambiaría moitas cousas, pero a vida foi así, e por 
iso quero poñela por escrito para que non nos 
esquezamos do noso pasado. Esta é a historia de 
Los Secretos tal e como eu vivina. Apaixonante, 
triste e á vez divertida e, sobre todo, moi 
emocionante. Unha historia que demostra que o 
noso maior éxito sempre foi sobrevivir.

Biografía ; Los Secretos78 SEC urq



  

LIBROS SOBRE MÚSICA

Los rostros de la salsa / Leonardo Padura 

Barcelona : Tusquets , 2021

As crónicas do Caribe fixéronse a traves das 
cancións, e iso sábeo ben Leonardo Padura. A 
traves da conversación cos seus protagonistas, 
os músicos que o acuñaron e os máis 
representativos, o autor nos regala un  retrato 
das traxectorias de personaxes tan fascinantes 
como Mario Bauzá, Cachao López, Papo Lucca, 
Juan Luís Guerra, Ruben Blades, Willie Colón, 
Johnny Pacheco e Juan Formell; iso si, con Celia 
Cruz e Tito Puente como pano de fondo de todos 
eles. 

Salsa ; Caribe ; Historia78 PAD ros


