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Les bandes sonores, la música clàssica del segle XX

Una de les grans aportacions a la música interpretada en els grans auditoris els darrers anys ha 
estat la de les bandes sonores de les pel·lícules. Sortosament per a tothom, sabem que les ban-
des sonores ja no són un mer complement de les imatges, sinó que tenen entitat pròpia i, alhora, 
estan dotades d’un gran component emocional (i emocionant!) que la música diguem-ne “clàssi-
ca” del segle XX havia anat perdent, entre dissonàncies, serialismes i avantguardismes diversos.

Així, doncs, compositors com John Williams, James Horner, Hans Zimmer o Alan Silvestri ja no 
són coneguts només pels aficionats, sinó també pels que volen ampliar la seva cultura musical, 
i el fet d’incloure’ls en programes compartint obres amb Beethoven o Rossini (com és el cas del 
concert d’avui) ja no incomoda.

És evident però, que en aquesta mena de concerts encara som a les beceroles. Malgrat la seva 
popularitat, la música cinematogràfica no deixa de ser un repertori arriscat per a segons quins 
auditoris, a banda d’altres dificultats afegides, com ara els drets de propietat intel·lectual (sovint 
molt cars), o el fet de trobar-nos encara en una fase en què prevalen les interpretacions de peces 
molt conegudes i dotades sovint d’una poderosa orquestració.

Malgrat aquestes limitacions, l’Orquestra Simfònica del Vallès, que es caracteritza per un enjo-
gassat esperit transgressor en aquesta qüestió i en d’altres, ens obsequia sovint amb concerts 
com el d’avui, en què es barregen peces d’una gran popularitat, com Misión: Imposible, Piratas del 
Caribe o Titanic, amb d’altres dotades de gran qualitat, com dues de les aportacions del gran John 
Williams (Nacido el cuatro de julio o Atrápame si puedes), la magnífica partitura d’Alan Silvestri 
per a Forrest Gump o la inquietant composició de Joe Renzetti per a El muñeco diabólico.

L’element reivindicatiu, però, no acaba aquí. La Simfònica complementa magníficament el progra-
ma d’avui aportant les veus i les interpretacions de dos excel·lents actors de doblatge: Jordi Brau i 
Luis Posada. Com les bandes sonores, la seva professió ha estat massa temps a l’ombra i sovint la 
seva feina s’ha menyspreat o ignorat. Reivindicar-les no deixa de ser (també) un acte de justícia.

Cal esperar que, un cop hàgim consolidat del tot aquesta mena de concerts, descobrirem altres 
compositors que, sense ser contemporanis, pertanyen al “classicisme” de les bandes sonores: 
Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold, Alfred Newmann o Bernard Herrmann. Fer-ho voldrà dir 
assolir definitivament la reivindicació de les bandes sonores com la música clàssica del segle XX.

Albert Beorlegui i Tous
Periodista i comentarista cinematogràfic
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Actors dobladors Jordi Brau i Luis Posada Director Rubén Gimeno
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Durada: 1 hora i 45 minuts
(amb intermedi)

PROGRAMA

I PART 

GOOD MORNING, VIETNAM!
Bob Thiele (1922-1996) 
i George David Weiss (1921-2010)
What a wonderful world

EL MUÑECO DIABÓLICO
Joe Renzetti (1941)

LA MÁSCARA
Randy Edelman (1947) 
Hey Pachuco

EL DISCURSO DEL REY
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Segon moviment de la Simfonia núm. 7

TITANIC
James Horner (1953)

NACIDO EL CUATRO DE JULIO
John Williams (1932)

MISIÓN: IMPOSIBLE
Lalo Schiffrin (1932)

II PART

SEÑORA DOUBTFIRE
Gioachino Rossini (1792-1868)
Ària de Fígaro d’El barber de Sevilla

ATRÁPAME SI PUEDES
John Williams

LA VIDA ES BELLA
Niccola Piovani (1946)

PIRATAS DEL CARIBE
Hans Zimmer (1957)

FORREST GUMP
Alan Silvestri (1950)
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Jean Sibelius i Antonin Dvorák

Dilluns, 23 d’abril, 21 h

Diumenge, 13 de maig, 19 h
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