
Les cançons de la nostra vida Pep Blay
Ebiblio

Us heu parat mai a pensar per què cal tanta gent per tombar una simple
estaca, segons la popular cançó de Lluís Llach? Voleu descobrir què és el
que en realitat calia tombar segons la primera versió de la lletra, i que…

¡Que no pare la música! (Pel·lícula)
Ebiblio

Direcció: Nancy Walker. Història de la banda nord-americana Village
People, responsable d'autèntics hits de la música disco com "YMCA" o
"Macho Man". Una multimilionària producció que es va convertir en un…

Bojos per la música dels 80! Alfred Picó Sentelles
Ebiblio

Fa tres dècades que la música dels 80 sona i no s’atura. Ara mateix la
pots sentir a un centre comercial, a la ràdio, a la TV, a una discoteca...
Quin secret amaga que es manté més viva que mai? Els 80 concentren …

Un monstruo en París (Pel·lícula)
Ebiblio

Direcció: Bibo Bergeron. Raul, un apassionat inventor i el seu millor amic,
Emilio, converteixen durant un experiment un petit insecte en un monstre
gegant. El "monstre" fuig per les teulades de Paris i es troba amb Lucille…
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Canciones de amor : la historia jamás contada. Ted
Gioia

Ebiblio

Les cançons d'amor són eternes, i des de sempre han estat associades a
bohemis, renegats, marginats i oprimits. Aquest és un recorregut per una
història inexplorada. Basant-se en dues dècades d'investigació, Gioia…

Historia del Rock La música que cambió el mundo
Jordi Sierra i Fabra
catalunya.ebiblio.es

Com van néixer el rock'n roll, el rhythm and blues, el brit pop, el heavy
metal i el country? Com va sorgir la música de masses gràcies a
fenòmens com Elvis Presley, els Beatles, els Rolling Stones, Bob Dylan,…

Nine (Pel·lícula)
Ebiblio

Direcció: Rob Marshall. Espectacular musical del director de "Chicago"
amb un trio d'actrius d'infart. Guido Contini, el cineasta més famós dels
anys 60, necessita un cop d'inspiració per a un nou projecte que li perme…

Putos himnes generacionals Relat sobre l'escena
musical barcelonina Andreu Gomila Llobera

Ebiblio

Per què es van separar els Antònia Font? Què va fer que Standstill deixés
el hardcore pel rock? Què sent Sílvia Pérez Cruz quan puja a un escenari?
Com és la mestra que va inspirar Roma dels Manel? Andreu Gomila i…

Loops 1 Una historia de la música electrónica en el
siglo XX Javier Blánquez

Ebiblio

El retorn més esperat pels fans de la música electrònica. Loops és una
obra pionera que va marcar un abans i un després quan es va publicar
l'any 2000. Ara torna revisada i ampliada, fidel a aquest primer estudi…

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00105635
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00131384
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00476587
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00126770
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00154904


Loops 2 Una historia de la música electrónica en el
siglo XXI Javier Blánquez

Ebiblio

Loops 2 reprèn la història de la música electrònica on la va deixar el
primer volum, una obra canònica per als amants del gènere. Des de 2002
fins a l'actualitat, el periodista Javier Blánquez cobreix la transformació…

Bowie Una biografía María Hesse
Ebiblio

David Bowie és molt més que un cantant que va vendre cent trenta-sis
milions de discos, molt més que un artista que va experimentar amb
multitud d'estils i va definir la cultura pop. Com va dir el seu biògraf Davi…

Los instrumentos musicales Alessandro Pierozzi
Ebiblio

Alessandro Pierozzi porta a terme un dilatat i emocionant viatge a la
recerca de la història, desenvolupament i repercussió dels mitjans pels
quals la música es fa escoltar: els instruments musicals. Tècnica,…

El dolor de la bellesa Roger Mas
Ebiblio

Roger Mas no és un cantautor qualsevol. O, més ben dit, és un cantauror
que s’ha acostat a Verdaguer i a Goethe i que ha escrit unes lletres
meravelloses sobre el seu país, ple d’obagues, follets, rierols i una natur…

El último concierto (Pel·lícula)
Ebiblio

Direcció: Baron Zilberman. Després de 25 anys recollint èxits i gaudir de
fama mundial, el futur d'un quartet de corda de Nova York està a punt de
rebre un cop dur que posarà en dubte el seu futur. El violoncel·lista de la…
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Maria del Mar Bonet, intensament Jordi Bianciotto
i Clapés

Ebiblio

Ara que celebrem els 50 anys de Maria del Mar Bonet dalt dels escenaris,
ara que l’artista mallorquina brilla més que mai com a referent cultural
universal del nostre país, Jordi Bianciotto l’acompanya en un emocionan…

Un Corazón en Invierno (Pel·lícula)
Ebiblio

Direcció: Claude Sautet. Realitzada amb gran subtilesa i d'una notable
elegància, "Un cor a l'hivern" és una veritable peça d'orfebreria, un film
concebut sota uns paràmetres de classicisme. La impecable orquestraci…
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