DISSABTE, 11 D’ABRIL DE 2 015 — 19.0 0 h

Salvador Vidal actor i doblador (València, 1953) Va començar la seva carrera
artística al Teatre Nacional i en les companyies de María José Goyanes, Juan Diego,
Concha Velasco, dues temporades al Grec i el 1972 entrada al món del doblatge, fi ns
avui. La seva veu greu i versàtil i el seu ampli ventall de registres interpretatius ha
permès a Vidal adjudicar-la durant molts anys a diverses estrelles de Hollywood i
convertir-se 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.

Patrocinador del cicle:

Patrocinadors de l’OSV:

Simfònics al Palau — Sala de Concerts

Concert núm. 8

Immortals del cinema

Mercè Montalà actriu i dobladora El 1974 va trepitjar per primera vegada un
escenari a la Casa d’Almeria, que per sort avui torna a ser teatre, acompanyada del seu
molt estimat Octavi Egea. Des de llavors la seva vida professional l’ha portat a actuar
en altres escenaris, platós de TV i cinema, però sobretot de doblatge. En doblatge
té la fortuna de donar la seva veu a Julia Roberts, Sharon Stone, Catherine ZetaJones, Annette Bening, Uma Thurman en Pulp Fiction... I espera tenir la fortuna de
continuar doblant aquestes grans actrius, a les quals dóna les gràcies per com l’han
enriquit com a actriu.
Rubén Gimeno director titular de l’OSV 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, Nacional de España, Orquestra d’Euskadi, OBC, Ciudad de
Granada, Comunidad de Madrid, Palau de les Arts de València, etc.) i estrangeres
(Norrköping Symphony, Gavle Symphony, Orquestra de Cambra de Ginebra, MMCK
del Japó, Nacional de Colòmbia, etc.). Ha col·laborat amb solistes importants, com
Midori, S. Isserlis, D. Sitkovetski, K. Gerstein, M. Bayo o M. Camilo.

Amb la col·laboració de:

L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) va néixer el 1987 en el si de l’Associació
d’Amics de l’Òpera de Sabadell i molt aviat s’estructurà com una societat anònima
laboral, en què els treballadors en són alhora els propietaris. La seva activitat se centra
a la ciutat de Sabadell, amb una temporada pròpia i com a orquestra del circuit Òpera
a Catalunya, i al Palau de la Música Catalana, amb el cicle de concerts Simfònics al
Palau. N’han estat directors titulars A. Argudo, J. Mora, S. Brotons, E. Colomer i
D. Giménez Carreras. Des del setembre del 2009 ho és Rubén Gimeno. Ha rebut el
Premi Nacional de Música 1992, atorgat per la Generalitat de Catalunya, i la Medalla
d’Honor 2012 de la ciutat de Sabadell.

Troba’ns a:

www.palaumusica.cat

Amb la col·laboració d’alumnes del Conservatori Superior de Música del Liceu.
Trobaràs més informació sobre les obres, els compositors i els intèrprets
a les Impressions entre bastidors, al web: www.osvalles.com

Salvador Vidal i Mercè Montalà,
actors i dobladors
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès

Primera Part

25’

Dick Dale (1937)
Pulp Fiction
“Misirlou”(arranjaments simfònics)

Una conversa amb Javier Navarrete, compositor de bandes
sonores
Va començar a fer música per a cinema de casualitat. Un dia, era l’any 1986, Agustí Villaronga va anar a un dels
seus concerts i li va proposar fer la banda sonora de la que seria la seva primera pel·lícula, Tras el cristal. Vint anys i
una trentena de treballs per a cinema i televisió després, Javier Navarrete (Terol, 1956) va fer la banda sonora de la
pel·lícula de Guillermo del Toro El laberinto del fauno, que va ser nominada a l’Oscar a la millor banda sonora.

Ennio Morricone (1928)
La Missió
“Gabriel’s Oboe”

Quins són els teus referents?
Crec que cap de nosaltres escoltem bandes sonores. O més ben dit, intentem no escoltar-ne! Escoltem sobretot
música clàssica, la resta depèn de les preferències de cadascú. La nostra és una música de síntesi, que beu de totes
les influències rebudes però que, almenys en el que es coneix com a “estil internacional”, que efectivament és l’estil
que marca Hollywood, procedeix de la música postromàntica, del poema simfònic..., juntament amb la influència
de la música o les músiques populars. Com més nítida i més pròpia sigui la teva síntesi, millor.

John Williams (1932)
El Patriota
Chuck Berry (1926)
Pulp Fiction
“You never can tell, C’est la vie” (arranjaments simfònics)

A mi m’han vingut al cap Preisner i Bernard Herrmann escoltant la teva música.
M’ho prenc com un compliment. Herrmann és un dels grans del gènere. De fet, diria que és el pare de la música
incidental moderna, que, com tantes altres coses que encara configuren el nostre món, neixen després de la Segona
Guerra Mundial.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Copying Beethoven
“Adagio Quartet” · “Oda a l’alegria” de la Simfonia núm. 9
John Williams
Jurassic Park

Què havia passat fins aleshores?
Prevalia el patró postromàntic amb poques adaptacions al llenguatge cinematogràfic. Herrmann simplifica i integra
plenament la música en la narració cinematogràfica. Les pel·lícules d’Alfred Hitchcock –va fer-ne la banda sonora
de les més emblemàtiques– són eloqüents al respecte.

Segona Part

Un altre referent?
Ennio Morricone. Suposo que em sento més afí a ell que a d’altres perquè és llatí. Tot ho cuina al seu estudi, fa el
que li dóna la gana! És un músic molt creatiu, barreja sons i instruments amb molta llibertat, però sense perdre mai
l’estructura clàssica, i és molt melòdic.

30’

John Kander (1927)
Chicago
“Suite”
Stanley Myers (1930-1993)
El Caçador
“Cavatina”
Jerry Goldsmith (1929-2004)
Instint Bàsic
John Williams
La Llista de Schindler

I ara?
Diria que hem arribat a un nivell de codificació excessiu. Sento nostàlgia d’aquell cinema de la nouvelle vague en
què la música estava en el mateix mood de la pel·lícula però no integrada d’una manera tan predeterminada...
Eva Muñoz, periodista, escriptora i creadora de continguts

Proper concert

John Williams
La Guerra de les Galàxies
“Tema de la princesa Leia” · “La Marxa Imperial o tema
de Darth Vader” · “Tema de Yoda” · “Tema d’Star Wars”

Amb la col·laboració de:

Concert dedicat a:

Què em dius de John Williams?
No em fa somriure com Morricone, no hi ha aquesta afinitat, però sens dubte és un altre dels pares del gènere.
Després d’un cert desgavell als anys seixanta-setanta amb tota la influència de la música pop, del rock... Williams ve
i recull aquesta influència però de manera ordenada i perfectament integrada en una estructura clàssica.

La música és capaç de millorar la qualitat de vida de les persones. L’Asociación Española de Aniridia
intenta, amb la seva tasca, fer el mateix amb els seus socis: famílies, joves i nens amb una patologia
minoritària (1 per 100.000 nascuts). La nostra “melodia” consisteix a promoure la investigació i l’atenció
social a afectats i el seu entorn. “Col·labora avui, veurem demà...”
www.aniridia.es

DISSABTE, 25.04.15 — 19.00 h
—

Requiem de Mozart
Cor Ciutat de Tarragona (Josep Prats, director)
Coral Mixta d’Igualada (Alfred Cañamero, director)
Coral Verge del Camí (Núria Ortoneda, directora)
Orfeó de Flix (Alfons Guiu, director)
Carles Prat, tenor
Maria Eugènia Boix, soprano
Georgina Reyner, contralt
Jordi Sabata, baix
Xavier Puig, director
Orquestra Simfònica del Vallès

