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Tribut a John Williams  
DIUMENGE, 23 DE GENER 2022 | TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT 
 
Escoltem cada dia tanta música que podríem dir que la vida de cadascú conté la seva pròpia banda 
sonora. Els amants del cinema a més viuen vides paral·leles fetes de cel·luloide i pols d’estrelles, ells 
saben de què parlem i per a ells arriba aquest concert. Hi haurà tràvelings sobre paratges salvatges, 
veus destrossades per l’ofec de la culpa, dinosaures, camps de concentració amb un forat per a 
l’esperança, aprenents de mags amb molta màgia, i –com no– molts petons! És per això que 
dediquem aquest concert a tots els amants de la música que gaudeixen escoltant les bandes 
sonores de les pel·lícules que més profundament els han fet emocionar.  
 
Summon the heroes 
Munich A prayer for peace 
Tiburón  
El patriota 
Harry Potter Suite 
Jurassic Park 
Tribut als compositors del cinema      
1941 Cantina Band 
La lista de Schindler 
Encuentros en la tercera fase  
Star Wars 
    Cantina Band  
    Luke y Leia  
    Tema de Yoda  
    La Marcha Imperial o tema de Darth Vader  
    Tema de Star Wars 
 
Salvador Vidal, narrador  
Rubén Gimeno, director 
Orquestra Simfònica del Vallès            
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Durada: 1 hora i 40 minuts

John Williams (1932) Salvador Vidal, narrador
Jordi Cros, idea i guió original
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès



 

         
 

 

 

Salvador Vidal actor 
Salvador Vidal (València, 1953) va començar la carrera artística en el Teatre Nacional, i amb les 
companyies de María José Goyanes, Juan Diego i Concha Velasco va participar en dues 
temporades del Festival Grec de Barcelona. El 1972 va entrar al món del doblatge, activitat que ha 
mantingut fins avui dia. A l’edat de dinou anys va debutar en els estudis Voz de España de Barcelona, 
on va fer el seu primer doblatge en el film Estiu del 42, posant veu al narrador. Pocs anys després, 
el 1976, va fer un dels primers papers importants, doblant Dustin Hoffman en l’inoblidable thriller de 
John Schlesinger Marathon Man, sens dubte un dels millors treballs que ha fet com a actor de 
doblatge. La seva veu greu i versàtil i l’ampli ventall de registres interpretatius que té li han permès 
doblar durant molts anys diverses estrelles de Hollywood.  S’ha convertit, així, en la veu habitual 
d’actors com Ed Harris, William Hurt, Michael Douglas, Richard Gere, Mel Gibson, John Travolta, 
Kurt Russell, Christopher Lambert, Liam Neeson, Harrison Ford, Alec Baldwin, Don Johnson, 
Timothy Dalton, Willem Dafoe, Jeremy Irons, George Clooney i un llarg etcètera. Amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès ha participat en diversos espectacles: John Williams i els immortals del cinema, 
amb una gira de deu concerts per tot el territori català; Immortals del cinema, a la Sala Versus 
Glòries; Una galàxia de músiques, la temporada 2018-2019, i ara aquest Tribut a John Williams. 
   



 

         
 

 
 

Rubén Gimeno director 
S’inicià en la direcció amb James Ross i es graduà a la Universitat de Maryland. Posteriorment 
estudià al Conservatori d’Estocolm, amb J. Panula, A. Gilbert, E. P. Salonen, J. P. Saraste i L. Slatkin. 
Ha col·laborat amb moltes orquestres espanyoles (simfòniques de Galícia, Bilbao, Principat 
d’Astúries i Tenerife, Orquestra Nacional d’Espanya, Orquestra d’Euskadi, Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquestra Ciutat de Granada, Orquestra de la Comunitat de 
Madrid, Orquestra de la Comunitat Valenciana, etc.) i estrangeres (Norrköping Symphony, Gavle 
Symphony, Orquestra de Cambra de Ginebra, MMCK del Japó, Orquestra Simfònica Nacional de 
Colòmbia, etc.). Va ser director titular de l’Orquestra Simfònica del Vallès del 2009 al 2016. Ha 
col·laborat amb solistes importants com Midori, S. Isserlis, D. Sitkovetski, K. Gerstein, M. Bayo o M. 
Camilo. 
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L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és una realitat que porta la 
música al cor de les persones des del 1987. Les emocions són el 
nostre fort, i per transmetre-les, procurem cada vegada més fer 
participar el públic, innovar en els formats i en les maneres de fer 
música, i aprofundir en el compromís de valor amb la nostra 
comunitat. Som l'única orquestra professional estable privada del 
país, on els músics i equip de gestió són alhora empleats i 
accionistes.  
 
La nostra intensa activitat —més de 100 actuacions l’any— es 
centra, per un costat, al Palau de la Música Catalana, on celebrem 
la 26a temporada de concerts "Simfònics al Palau", amb tretze 
concerts anuals que realitzem en coproducció amb el nostre soci 
principal, el Palau de la Música Catalana, i, per l'altre, a la ciutat de 
Sabadell, on realitzem la temporada de concerts simfònics. A més, 
des de la nostra fundació som l’orquestra titular del circuït Òpera a 
Catalunya. Han estat els nostres directors titulars: Albert Argudo, 
del 1988 al 1992; Jordi Mora, del 1993 al 1997; Salvador Brotons, 
del 1997 al 2002; Edmon Colomer, del 2002 al 2005; David 
Giménez Carreras, del 2006 al 2009, Rubén Gimeno, del 2009 al 
2016 i James Ross del 2017 al 2018. Des del setembre del 2018, 
n’és el director titular Xavier Puig.  
 
Som l'orquestra espanyola amb més presencia a les xarxes socials, 
amb més de 22.500 seguidors a Twitter, 18.900 a Facebook, i 
juntament amb el Banc Sabadell hem fet el flashmob "Som 
Sabadell", amb més de 89 milions de visites a Youtube, el video 
d'una orquestra simfònica més vist arreu del planeta.  
 



Col·laborenEntitat benefactora Mitjans de comunicació

www.tasantcugat.cat / 93 589 12 68

          600 996 996 (Subscriu-te al nostre canal de notícies, enviant la paraula ALTA)

CURRENTS

Ds. 29 de gener | 17.30 h i 20.30 h

MAYUMANA

Javier Perianes & F. Schubert Filharmonia

Ds. 5 de febrer | 20 h

EL 21 DE MOZART I LA ITALIANA 
DE MENDELSSOHN

de Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina

Dj. 3 de febrer | 20 h

TRAVY

d’Àlex Rigola i Heartbreak Hotel

Dg. 6 de febrer | 19 h

23 F ANATOMIA D’UN INSTANT

Consulta el programa a www.tasantcugat.cat


