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A

vui torna per segon any consecutiu al Palau de la Música, dins
d’aquest projecte batejat com a
Univers Flórez. L’any passat va
triomfar amb un recital de napolitanes i la pròxima temporada ho rubricarà potser amb Mozart, ja que té previst publicar un disc dedicat a ell. Però, en l’equador
d’aquesta aventura amb la sala modernista,
Juan Diego Flórez no només combinarà avui
enrecitalelseurepertorilleugerrossiniàamb
altres peces més líriques i verdianes, sinó que
aprofitarà per fer una master class demà al
Petit Palau (19 h) que serà retransmesa en
streaming en diverses plataformes. Distès i
elegant–totielstexans–,eldivoperuàaborda
la qüestió de la tècnica vocal. “No n’hi ha una
de sola, cadascú necessita la seva”, diu.
Veig que incorpora una novetat al seu
repertori: a part de cançons de Rossini i
àries de Mozart i Verdi –la d’Alfredo a La
traviata–, i a part del seu aplaudit Pour
quoi me réveiller, de Werther, avui té previst cantar Che gelida manina, de La bohème. S’està preparant per ser Rodolfo en algun teatre o la canta pel plaer de cantar-la?
No, no tinc previst fer La bohème en cap casa
d’òpera, però és l’ària que més està agradant
en tots els concerts. La vaig cantar a Moscou
aquest gener, i després a Munic i València. Al
final, no són tan lluny dels werthers i els romeus, és el mateix tipus de tenor. El que sí que
cantaré és La traviata al Met, a finals del 2018.
Com porta això de combinar el bel canto
lleuger de Rossini amb papers més lírics?
He arribat a aquell punt somiat en què puc
cantar bé un Werther de Massenet i una Donna del lago de Rossini... una després de l’altra.
És un somni estrany, no crec que hi hagi gaires tenors que ho hagin fet alhora. Ara he cantat Werther i l’any que ve torno a Rossini amb
Ricciardo e Zoraide. Bé, ha estat fruit d’un estudi personal per poder arribar als dos repertoris. M’agrada tant el bel canto que no vull
perdre’l per fer coses més pesades.
Aconsegueix no perdre agilitat ni aguts?
De fet, l’agilitat una mica l’he perduda, però
això és normal. La coloratura rapidíssima ja
noéstanràpida,encaraqueúltimamenthoha
estat... Tot es basa a cantar sense forçar, a fer
uncantabansqueresrelaxat,unamicaalcentre i sense constrènyer. I es basa a deixar-ho
anar sense pesar-ho. Són diverses coses. I cada vegada se n’aprèn més. Es fa i se n’aprèn en
els concerts i en òperes més que a casa, en
aquells moments que tornes al camerino, has
descobert alguna cosa i la tornes a provar.
El secret és la naturalitat, doncs...
Sí,éscomferwingsuit.Compractiquesaixòsi
no és tirant-te? Doncs ésel mateix amb l’escenari, allà a la gola del llop és on realment
aprens a cantar.
El Palau li brinda tres anys consecutius.
Vostè s’ha pres el projecte com un tot?
Bé, per això volia fer la master class, cosa que
faig cada any a Pesaro [Itàlia]. Crec que puc
ajudar, ja que no crec que tothom hagi de cantar igual. Molts professors diran que no sé res,
perquè n’hi ha que ensenyen el mateix a tots
els seus alumnes: tots han de respirar igual,

“Triomfa el cantant que
troba la seva veritat”
Juan Diego Flórez, tenor, canta i fa una ‘master class’ al Palau

recolzar la veu igual... No és veritat. Aquesta
és la meravella del cant, perquè en el cant som
nosaltres qui toquem. I si el violí té sempre les
mateixes mesures, nosaltres tenim mesures
diferents, colls diferents, nassos i pòmuls diferents, llengües grosses i llengües petites.
Somviolinsdiferentscadascun,iestoquende
manera diferent. I m’agrada adonar-me de
quènecessitaaquellcantant.Normalmentles
cosesquelidicnosónlescosesquefaigjo,són
cosesquepensoquel’ajudaraniquesé quealtrescantantstambéfan.Alfinalelcantantque
triomfa és el que troba aquesta pròpia veritat.
En aquesta classe que farà demà com a
ambaixador de Telefónica mostrarà vídeos d’otorrinolaringòleg que analitzen les
cordes dels alumnes.
Sí, volia mostrar el que ningú no veu: com es
mouen les cordes; i algunes medicions, per
exemple,depotència...Ijaveuremsihihacap
relació entre el físic i el cant mateix.
Vostè se les mira sovint, les cordes?
Molt. Quan estàs malalt vas a l’otorrinolaringòleg i es veuen a la pantalla. Totes són diferents: n’hi ha de curtes, de llargues, d’amples...
I les seves?
Són curtes perquè la veus agudes tenen les
cordes més curtes. I les sopranos les tenen
llargues,inoséperquè,perquèhauriendeser
més curtes... En realitat no li he vist mai tanta
NOVETAT: L’ÀRIA ‘CHE GELIDA MANINA’

“Notincprevistcantar‘La
bohème’encapteatre,peròal
públicliencantaelmeuRodolfo”
I SI TRUMP L’ANÉS A VEURE AL CAMERINO?

“Em faria riure una mica...
Tant de bo que moltes de les
coses que diu les digui per dir”

DAVID AIROB

Flórez ahir a l’hotel Ohla; la master class es veurà al seu Facebook i al web de Telefónica

relació a això. Però, bé, sí que podrem veure a
la classe com es mouen, si són elàstiques...
Alfredo Kraus, que tant l’ha inspirat,
pensava com vostè respecte a la tècnica?
No, Kraus pensava que hi havia una tècnica...
la que ell tenia: la i com a vocal principal, una
única manera de respirar (que era la seva)...
Però al cant cal anar-hi amb fe, no pots tocar
res, no en saps. A mi m’agrada de Kraus que
cantéssemprepensantenlamàscara.Sempre
li vaig admirar el cant clar i endavant, brillant.
Quin error comet avui la joventut?
Un error és intentar imitar d’altres, sobretot
el millor de torn, el més famós, perquè avui
diaestractad’anarràpid. Ibé,sónmoltcòmodes, volen que se’ls doni tot fet.
Els critica?
Molts. Els canto les veritats. Però no els fereixo i els dic que es dediquin a una altra cosa.
Una pregunta hipotètica. Imagini’s que
al final d’un recital truquen a la porta del
camerino i resultar que és Donald Trump...
Ha, ha. Jo sempre soc amable amb tothom.
Em faria riure veure’l. El vaig saludar fa anys
al seu restaurant de Columbus Circle i és
d’aquells personatges graciosos. Tant de bo
moltes de les coses que diu les digui per dir. 

C R Í T I CA D E M Ú S I CA CL ÀS S I CA

Amb majúscules
GrigorySokolov
Lloc i data: Palau de la Música

(12/II/2017)

en això malgrat que en el terreny
col·loquial els mereixi i sorgeixin naturalment. Per què aquesta pràcticamentdevociódelpúblicquedesdefa
anysomplelessales?Perquèelmelò-

propines proposa obres de pes.
Aquesta vegada, a més de Schubert,
ChopiniSchumann,queelsincondicionals ja esperen asseguts i confiats,
el programa tenia un nucli dur molt
benestablertenelterrenyformalien
les seves relacions d’àmbit tonal: tres
obres magnes de Mozart, Sonata en
do major KV 545, Fantasia en do menor i Sonata en do menor (KV 457),

cés, invocant la sensibilitat en el llenguatgemozartià,unMozartadust,de
vegades amb un aire ombrívol que ja
denota les contradiccions personals.
Isobretotassumintuntempopausat,
interior, gairebé inesperat, però
obrint camí cap a la densitat beethoveniana que va venir a continuació.
I, en efecte, quan va reprendre el
recital a la segona part amb les també

dat i ductilitat notable en les veus i
contrastos en la intencionalitat dels
rallentandos del començament. La
versió d’aquestes sonates va ser una
versió amb majúscules, d’interioritat, maduresa i solidesa del discurs.
Va sorprendre per moments amb la
integració en camps harmònics de
ressonància i amb una clara disposició d’allò tan difícil que és el ritme

no és tirant-te?Doncs ésel mateix amb l’escenari, allà a la gola del llop és on realment
aprens a cantar.
El Palau li brinda tres anys consecutius.
Vostè s’ha pres el projecte com un tot?
Bé, per això volia fer la master class, cosa que
faig cada any a Pesaro [Itàlia]. Crec que puc
ajudar, ja que no crec que tothom hagi de cantar igual. Molts professors diran que no séres,
perquè n’hi ha que ensenyen el mateix a tots
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Flórez ahir a l’hotel Ohla; la master class es veurà al seu Facebook i al web de Telefónica

Els critica?
Molts. Els canto les veritats. Però no els fereixo i els dic que es dediquin a una altra cosa.
Una pregunta hipotètica. Imagini’s que
al final d’un recital truquen a la porta del
camerino i resultar que és Donald Trump...
Ha, ha. Jo sempre soc amable amb tothom.
Em faria riure veure’l. El vaig saludar fa anys
al seu restaurant de Columbus Circle i és
d’aquells personatges graciosos. Tant de bo
moltes de les coses que diu les digui per dir. 

CRÍTICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Amb majúscules
GrigorySokolov
Lloc i data: Palau de la Música

(12/II/2017)
JORGE DE PERSIA

Generalment després d’un recital de
Sokolovcalparlarderecitalambmajúscules, i és difícil no acabar els comentaris i les reflexions amb adjectiusquevalorenlamajestuositatdela
interpretació. Intentarem no caure

en això malgrat que en el terreny
col·loquial els mereixi i sorgeixin naturalment. Per què aquesta pràcticamentdevociódelpúblicquedesdefa
anysomplelessales?Perquèelmelòman s’asseu a escoltar amb inquietud, a deixar-se sorprendre per un
discurs sense ostentacions de virtuosisme, malgrat que manté alerta la
seva percepció crítica, i finalment
marxa captivat per aquesta mestria, i
generositat, de l’intèrpret?
Els habituals ja saben que les dues
parts del concert seran tres i que a les

propines proposa obres de pes.
Aquesta vegada, a més de Schubert,
ChopiniSchumann,queelsincondicionals ja esperen asseguts i confiats,
el programa tenia un nucli dur molt
benestablertenelterrenyformalien
les seves relacions d’àmbit tonal: tres
obres magnes de Mozart, Sonata en
do major KV 545, Fantasia en do menor i Sonata en do menor (KV 457),
que va tocar –en intenció almenys–
sense interrupció.
LaFantasiaenparticularvabrillar
en entitat i claredat. I en la sèrie, un
llenguatge mesurat quant a naturalitatambunúscautelósdelpedal,elrelleu que dona al discurs l’aparició de
petites cèl·lules motíviques amb una
sonoritatperladaibrillant,maienex-

cés, invocant la sensibilitat en el llenguatgemozartià,unMozartadust,de
vegades amb un aire ombrívol que ja
denota les contradiccions personals.
Isobretotassumintuntempopausat,
interior, gairebé inesperat, però
obrint camí cap a la densitat beethoveniana que va venir a continuació.
I, en efecte, quan va reprendre el
recital a lasegona part amb les també
ininterrompudes Sonata en mi menor núm. 27 i Sonata en do menor (ho
subratllo) núm. 32 de Beethoven, encara sonava –com a enllaç mental– el
tema reiterat de la Sonata de Mozart
que havia tancat la primera part. I el
fraseig en Beethoven va reprendre la
reflexió pausada que dona tant aire i
tanta amplitud al discurs, amb clare-

dat i ductilitat notable en les veus i
contrastos en la intencionalitat dels
rallentandos del començament. La
versió d’aquestes sonates va ser una
versió amb majúscules, d’interioritat, maduresa i solidesa del discurs.
Va sorprendre per moments amb la
integració en camps harmònics de
ressonància i amb una clara disposició d’allò tan difícil que és el ritme
interior, a més –esclar– de la precisió
i l’eficàcia rítmica en si. Finalment,
cal assenyalar la varietat que exerceix en l’administració de les tensions
en el fraseig, que concedeix una
singular força al discurs expressiu, a
través de matisos mai exagerats,
sempre subtils. Per tot això, recital
amb majúscules.
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Quatre facetes diferents
de l’ONCA al Petit Palau
X. C.
BARCELONA

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) comença dijous (20
h) una nova edició del seu cicle al Palau de la Música amb un concert dedicat a Mendelssohn i amb l’actor
Roger Casamajor com a narrador.
Serà el primer de quatre concerts al
Petit Palau que fins a l’11 de maig
mostraran diferents facetes de l’orquestra dirigida per Gerard Claret,
tant pel que fa al repertori com al
format. “El cicle és molt important
perquè és l’eix entorn del qual organitzem la programació del primer
semestre de l’any”, explica Claret.
Serveix també per explicar el present i les intencions futures d’una
orquestra de corda a punt de fer 25
anys i que últimament ha fet col·laboracions de tota mena amb Eduard
Iniesta, Andrea Motis i Blaumut.

“Hem fet molts concerts amb
combinació amb altres músics, i vam
pensar que estaria bé que en el cicle
hi hagués un concert només de l’ONCA, sent conscients del risc que això comporta, perquè quan no hi ha
solista al públic li costa una mica
més enganxar-se”, diu Claret sobre
la primera cita, que també serà la
primera part de la integral de les
simfonies per a corda de Mendelssohn que l’orquestra desenvoluparà
en els pròxims anys.
“Són unes simfonies molt atractives, molt maques, però també
molt difícils, que Mendelssohn va
compondre quan tenia entre 10 i 12
anys –recorda Claret–. Quan penso
en aquestes simfonies em ve al cap
la imatge d’un nen entremaliat que
compon unes obres d’una complexitat impressionant”. Per completar el vespre, Roger Casamajor llegirà quatre cartes de Mendelssohn
relacionades amb aquesta època

que aporten context. El segon concert, el 23 de març, mostrarà “una
nova faceta” de l’ONCA, perquè el
dirigirà Abel Tomàs, violinista del
Quartet Casals. “No havíem convidat mai un concertino director, i a
partir d’ara ho farem. Amb l’Abel hi
ha un projecte a dos anys”, explica

Gerard Claret,
director
artístic de
l’ONCA.
CÈLIA ATSET

Claret abans d’elogiar el Quartet
Casals, una formació de referència
per als músics catalans. “Quan toquen, és una meravella veure la capacitat que tenen de comunicar-se i
que forma part de la seva manera
d’interpretar”. En aquesta primera
col·laboració, Tomàs dirigirà obres
de Mozart i Arvo Pärt. “Jo faré un
pas al costat”, diu Claret, que tornarà a dirigir en el tercer concert del
cicle, el 6 abril, en què la solista serà la viola Isabel Villanueva; en el
programa, Hoffmeister, Rossini i
Rolla.
El cicle del Palau es tancarà l’11
de maig amb un concert de l’ONCA
Bàsic, un projecte sorgit en temps
de crisi. “El 2009 va començar una
hecatombe i he de reconèixer que
fins i tot la continuïtat de l’ONCA
estava en perill. Vam passar de fer
50 concerts a l’any a menys de la
meitat. Però d’una dificultat en vam
crear una oportunitat. Vam parlar
amb els músics perquè fessin propostes de música de cambra obertes
a músics de fora. Va ser un incentiu
per a l’orquestra i ha funcionat molt
bé”, diu Claret. La proposta que
presentaran al Petit Palau serà un
concert amb Clàudia Bardagí.e
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Xavier Graset

--Vost6 ~s amantde la natura. T6 un Iloc predilecte per anar-hi d’excursid?
Vaig molt a la zona de Pratdip. l~s a la serra de
Llaberia, una zona molt maca, fronterera entre el Baix
Campi el Priorat.
--I~s de Vila-seca, terra de cah;ots. Araque n’~s
~poca, ens recomanaalgun restaurant on siguin
bons?
-- M’agradafer ies cal~otades al camp, a finques
d’amics. Gaudeixopreparant-los, els faig ambllenya de
~nya, que fauna flama molt genu’fna. Sempre he dit que
ets cak;ots s6n corn una papillota natural perqu~ les capes exteriors de la ceba fan d’embolcall en Ia cocci6.
--De fet, vost~ 6s molt aficionat a la cuina, T6 cap
llibre de receptes preferit?
--En tinc molts. E1 clhssic Brillat-Savarin, que era un
gastrbnom frances; La Teca, un receptari de refer~ncia de la cuina tradicional catalana o un de receptes
de peix d’AssumptaMiralpeix. B6, i naturalment els de
Carme Ruscalleda o Ferran Adri~. Per6 tamb6 rn’agrada
molt navegax per internet i m~ar buscam receptes
--Ara fa tele per6 durant molts anys ha estat un
homede r/idio. Encara~
l’escolta.
Si, Catalunya R~dio va sempre amb mi. No s6 comencfar el dia sense Mbnica Terribas ni acabar-lo sense
La Nit dels lgnorants, l’escolto quart surto de TV3.
--AI Mds324entrevista sovint autors. Algun llibre
recent queli hagi agradat?
-- Instrumental de James Rhodes, una autobiografia
en qu~ explica corn la mtisica el va salvox. A final de rues
veal Palau de la Mfisica. ] el nou de Lluis Sol~, un poeta
de Vic, que ha recollit els seus peosai’nents en Llibertat i
sentit. Reflexions sobre la condici6 humana.

Catalunya Música
12-2-2017
Programa: Els homes clàssics
Per celebrar el Dia Internacional de la Ràdio, el programa “Els homes clàssics” va
emetre un programa en què explicaven la vivència d’una oient que el dimarts, 7 de
febrer, va assistir per primera vegada a un concert de música clàssica al Palau de
la Música Catalana. Joan Oller, director general del Palau, va rebre l’oient, a mode
d’amfitrió, i va explicar-li l’experiència d’assistir al Palau i gaudir de la música clàssica.
Oller també va introduir-li el contingut del concert, i l’aspecte arquitectònic del Palau de
la Música Catalana (minuts 05:13 a 16:52).
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/els-homes-classics/els-homes-classics-6-diamundial-de-la-radio/audio/950694/

Eduard Iniesta, en un mar abierto
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CONCIERTO DE UN ARTISTA HETERODOXO

Eduard Iniesta, en un mar abierto
El músico debuta en el Palau, arropado por 16 músicos, para presentar su reciente disco 'La petita casa de mi mateix' y estrenar una
nueva obra, 'La gran impostura'
17
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ELISENDA PONS

Eduard Iniesta.

JORDI BIANCIOTTO

@JordiBianciotto

DOMINGO, 12 DE FEBRERO DEL 2017 - 21:08 CET

Eduard Iniesta sabe que su trayectoria puede llegar a despistar por la variedad de palos que ha tocado: canción de autor, folk
abierto al Mediterráneo, música orquestal encuadrable en programaciones clásicas... Músico inquieto y laborioso, el pasado
otoño lanzó el disco ‘La petita casa de mi mateix’, pero este lunes, en el Palau (19.00 horas), combinará ese material con otros
temarios, incluido el estreno de una nueva obra, ‘La gran impostura’.
En paralelo a su mirada al exterior, a las músicas y los instrumentos de Grecia o los países árabes, siempre desde un punto de anclaje en
esa Barcelona portuaria que le inspira, Iniesta parece encontrarse en un periodo de exploración de conciencias. Así, mientras ‘La petita
casa de mi mateix’, grabado con la Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), transmitía una tendencia la introspección, ‘La gran
impostura’ apunta a las “miserias” de nuestro carácter. “Vivimos en un mundo de imposturas en que todo se hacer para gustar,
y está bien poder decir: ‘yo soy el que soy, no el que querría ser’”, explica el músico, que no se excluye a sí mismo de la crítica. “Yo he sido
impostor por intentar agradar en exceso”.
EL PUNTO MEDIO

Querer gustar no tiene porque ser un crimen, pero Iniesta alerta del peligro de sentirse “demasiado condicionado” por cierta idea del éxito.
“Por un lado hay esa música que se hace para los músicos y que no comunica, y luego la que se sitúa en el otro extremo, pensando
en el mercado”, razona. “Me gustaría poder decir que me he situado en un lenguaje propio que representa mi punto medio”.
Todo esto suena un poco teórico. ¿Cómo se convierte en música? “Esencialmente, siendo quien eres”. Sinceridad, pues, sin atender a
los cantos de sirena. “Yo he trabajado en muchos géneros y podría haberme asentado en uno de ellos y quedarme ahí, pero me considero
un músico integral y me parece triste renunciar a ciertas expresiones de belleza”, argumenta. “Tampoco es una posición inédita:
en el mundo anglosajón hay artistas como Joe Jackson, que cada disco que hacen es diferente. O la Penguin Café Orchestra”.
INFLUENCIAS ASUMIDAS

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/entrevista-eduard-iniesta-palau... 14/02/2017

Eduard Iniesta, en un mar abierto
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En ‘La gran impostura’ ha trabajado en una serie de movimientos “muy cortos”, con “ideas melódicas muy directas”, siguiendo un
lenguaje instrumental parecido al de ‘La petita casa de mi mateix’, si bien observa aquí tonalidades “más oscuras”. En el Palau, sala en la
que actúa bajo su nombre por primera vez, interpretará estas piezas con una formación de 16 músicos que agrupa a los colaboradores de
su grupo y de su formación más amplía, el Eduard Iniesta Ensemble. Sabe que en toda propuesta musical hay un sustrato de
influencias. “Si se analiza lo que hago se puede encontrar a Ennio Morricone, Nino Rota, Pat Metheny o los Beatles”, admite.
“Todos bebemos de muchas fuentes”.
Colaborador de artistas como Marina Rossell (produjo y firmó los arreglos de su primer disco dedicado a Georges Moustaki), Rosa
Zaragoza, Miquel Gil y Névoa, Iniesta combina recitales como el del Palau con otras actividades, como sus espectáculos con Mercè
Sampietro y Llúcia Vives en torno a Ovidi Montllor y la producción del nuevo disco de Víctor Bocanegra. Se decante hacia la
canción, el folk mestizo o la música instrumental orquestada, cree haber encontrado un sello propio. “Llega un momento en que quien me
contrata es porque quiere que sea yo mismo. Me dicen: ‘haz lo que quieras’, y eso me gusta”.
Música
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Épica musical y mística en el Auditori
Éxito de la interpretación de la banda sonora de 'El señor de los anillos II: las dos torres', con proyección del filme, a cargo de la OBC
y tres corales
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Éxito de 'El señor de los anillos' en el Auditori, con música en directo.

CÉSAR LÓPEZ ROSELL

SÁBADO, 11 DE FEBRERO DEL 2017 - 17:37 CET

La proyección de la segunda parte de la trilogía de 'El señor de los anillos' en el Auditori supera el éxito que tuvo la primera entrega,
hace dos años. La épica cinematográfica y musical se han dado de nuevo cita en el Auditori con el respaldo de un público que, el viernes,
siguió las incidencias de 'Las dos torres' con la devoción propia de quienes están familiarizados con de los relatos de J.R. Tokien, llevados
a la pantalla por Peter Jackson. La actuación de la OBC, un centenar de voces de las corales Lieder Camera, Madrigal e
Infantil de l’Orfeó Català y la soprano Clara Sanabras, dirigidas por la mano experta del suizo Ludwig Wicki, rozó esta vez la
perfección creando un universo sonoro y místico casi tan perfecto como el de la banda original de la película.
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El clima de agitación prendió desde el primer momento en una sala abarrotada. El miedo al que el poderoso influjo de las imágenes y la
fuerza del sonido de las voces y efectos sonoros del largometraje entorpecieran la interpretación en directo de los intérpretes desapareció
rápidamente. Por el contrario, la recreación en directo de la atmosférica partitura de Howard Shore, que mezcla diferentes estilos y
funciona como un poema sinfónico, cobró toda su dimensión de multiplicadora de emociones.
INTENSIDAD EMOCIONAL

En esta ocasión brilló especialmente el rendimiento conjunto orquestal, pero fue muy relevante la aportación de la percusión y el metal,
dejando a la cuerda los pasajes con mayor lirismo, pero también para los más siniestros y amenazantes. La sedosa y atmosférica voz de la
soprano Clara Sanabras y la de los niños solistas Alejandro Abad y Emma Campàs contribuyeron a resaltar momentos de particular
intensidad emocional. Este es el caso del pasaje 'Reclamo de la naturaleza', sobrio y etéreo, que requiere una voz infantil.
La música, enormemente descriptiva, encaja como un guante con el relato de la acción dibujando un diverso pero homogéneo mapa sonoro
de la historia, aunque el desarrollo de la partitura sea más complejo que la de 'La hermandad del anillo'. Ahora Frodo y su fiel Sam se
dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el poder de Sauron. Mientras, después de una dura batalla contra los orcos,
el humano Aragorn, el elfo Légolas y el enano Gimli intenta rescatar a los medianos Merry y Pippin, secuestrados por los ogros de Mordor.
Saurón y el traidor Sarumán continúan con sus planes de guerra contra las razas libres de la Tierra Media.
La filigranesca exigencia de esta banda sonora fue bien resuelta por los intérpretes. Un final para lucimiento de Sanabras y el coro, con las
letras de crédito sobre la pantalla, cerró una velada apoteósica.
Auditori
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