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Concerts de Cambra
2018-2019

Tri-tò Brass Ensemble & Ballarí claqué
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Sala Roser Carrau

Espai Cultural



L’orquestra
Tri-tò Brass Ensemble 

Repertori

MÚSICA
DE PEL·LÍCULES#1

The Pink Panther de Henry Mancini
Un americà a París de George Gershwin
Over the Rainbow de Harold Arlen
Star Wars de John Williams
Fly me to the Moon de Bart Howard
Limelight Opening de Charles Chaplin
West Side Story de Leonard Bernstein
James Bond de Monty Norman
Superman de John Williams

Sala Roser Carrau (Espai Cultural Can Bisa)
Vilassar de Mar
21 d’octubre de 2018 - 19 h

Tri-tò Brass Ensemble 
& Ballarí claqué format per:

Susana Marco, trompeta
Natxo Jiménez, trompeta
Sebastià Rio, trompa
Jordi Martí, trombó

Miquel Arrué, tuba
Pierre Haessler, bateria
Kryszka Maria Baran, veu
Jofre Costa, ballarí de claqué

És el conjunt orquestral que obrirà la temporada 
2018-2019. TRI-TÒ BRASS ENSEMBLE es va 
formar l’any 2015 per tal de difondre el repertori 
cambrístic escrit per a aquest tipus d’agrupació.

Des de la seva creació, aquesta agrupació s’ha 
interessat per la interpretació i difusió del més 
variat repertori musical, treballant autors de totes 
les èpoques i estils, interpretant adaptacions i 
obres originals per a quintet de metalls.

El seu repertori és extens, des d’obres del 
Renaixement fi ns a la música pop actual.

Els membres del grup són tots professionals 
de la música amb una gran trajectòria com a 
instrumentistes.

Per aquest concert s’incorporen a la formació 
habitual una cantant i un jove ballarí de claqué per 
fer el concert encara més original.

Facebook: Tri-TòBrassEnsemble

Kryszka Maria Baran, veu

Jofre Costa, ballarí de claqué



Comentari
per David Puertas

L’any 1895 es van presentar al Gran Cafè de París 
aquelles “fotografi es en moviment” dels germans 
Lumière que aviat esdevindrien la principal atracció 
de fi ra a totes les ciutats del món. La imaginació del 
gran Meliés va acabar de rebrar el clau i, a inicis del 
segle XX, ja es produien pel·lícules a diferents punts 
del planeta. L’assignatura pendent seguia sent el so: 
la sincronització de les veus amb la imatge no va ar-
ribar fi ns al 1927, però la música ja sonava des de feia 
anys, o bé amb un piano que improvisava música per 
a les diferents escenes (por, romanticisme, humor) o 
bé amb petites orquestres que interpretaven en viu 
la música especialment escrita per a cada pel·lícula.

Però  va arribar el cinema sonor i el concepte de 
cinema va canviar. La música va esdevenir des de 
bon començament un element indispensable i fi ns i 
tot protagonista: només cal recordar que la primera 
pel·lícula sonora, The Jazz Singer, és un musical. El 
concert d’avui fa un repàs a alguns dels temes més 
destacats de la història del cinema i comença amb 

Al segle XX, la música de cinema va recollir el llegat 
de la música clàssica. L’evolució natural del Romanti-
cisme va trobar el seu lloc a la gran pantalla i es va 
especialitzar en reforçar emocions: por, misteri, amor, 
passió, inquietud, tendresa, felicitat... Per això, perquè 
va directe al cor, la música de cinema ha esdevingut 
tan popular.

la mítica cançó Over the Rainbow de la pel-
lícula El màgic d’Oz (1939) guanyadora de 
dos premis Oscar: a la millor cançó i a la mi-
llor banda sonora. També és la número 1 de 
la llista de cançons cinematogràfi ques més 
famoses de tots els temps, seguida per As 
Time Goes By, de Casablanca i per Cantant 
sota la pluja. Quan Judy Garland la va en-
registrar tenia 17 anys i ja havia participat en 
una dotzena de pel·lícules. La vida trepidant 
de Hollywood la va abocar al consum de 
diferents substàncies que se la van endur 
amb només 47 anys, després de cinc matri-
monis i 40 pel·lícules.

El segon dels seus marits (ella tenia 22 anys 
i ell 42) va ser Vincente Minelli, amb qui va 
tenir una fi lla: la després famosa Liza Minelli 
protagonista del merevellós musical Caba-
ret (1972). Minelli va dirigir l’any 1951 el mu-
sical que va marcar un abans i un després 
en la història del gènere: Un americà a París, 
amb el protagonisme indiscutible de Gene 
Kelly i la inoblidable música que George 
Gerswin havia escrit l’any 1928.

L’any següent, el 1952, Charles Chaplin va es-
trenar Limelight, però es va trobar el boicot 
de les distribuidores (i també del públic) per 
les seves suposades simpaties comunistes. El 
cas és que la pel·lícula va passar sense pena 
ni glòria. Però es va reestrenar 20 anys des-
prés i com que aquell va ser el primer cop 
que es projectava a Los Angeles, va entrar a 
la lluita pels premis Oscar del 1973 on va gua-
nyar l’Oscar a la millor banda sonora. L’última 
escena ha esdevingut mítica perquè és l’únic 
cop que van actuar junts dos mites vivents: 
Chaplin i Buster Keaton.

Fly Me To The Moon no és una cançó especi-
alment cinematogràfi ca (sí que apareix en al-
guna pel·lícula, com Space Cowboys de l’any 
2000), però ve al cas perquè la veu que la va 
gravar va protagonitzar més de 60 pel·lícules 
(i quatre matrimonis): Frank Sinatra. La curio-
sitat d’aquesta cançó és que la versió original 
de 1954 és a ritme ternari (sembla com un 
valset) i quan Sinatra la va gravar (l’any 1964) 
la va fer a ritme quaternari, amb aquest ca-
racterístic esperit de swing amb què tots la 
coneixem. L’any 1969, l’astronauta Buzz Al-

Escena de “Cabaret”

 Fly Me To The Moon: Bart Howard
 The Pink Panther: Henry Mancini
 Limelight Opening: Charles Chaplin
 Un americà a París: George Gerhswin
 Over the Rainbow: Harold Arlen
 West Side Story: Leonard Bernstein
 James Bond: Monty Norman
 Superman: John Williams
 Star  Wars: John Williams



Concerto grosso “Per a la nit de Nadal” 
   d’Arcangelo Corelli
Sonata per a viola de gamba i clavicèmbal 
   de Karl Friedrich Abel
Concert per a dues fl autes en Sol menor 
   de Johann Joachim Quantz
Concert per a violoncel i orquestra 
   d’Antonio Vivaldi

Repertori

Mayte Santos, fl auta
Marc Farré, fl auta
Sara Guri, viola de gamba
Guillem Gironès, violoncel

Orquestra de cambra
amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

Hi ha instruments que van marcar una època, com el llaüt al 
Renaixement o el clavicèmbal al Barroc, però van passar de moda i 
van ser substituïts per d’altres més “moderns”, com el violoncel o el 
piano. Recuperar al segle XXI el seu so és fer un viatge en el temps: 
la vibració d’aquests instruments ens transporta a èpoques llunyanes 
i ens obre a un món sonor que semblava perdut. En aquest concert, 
més que els autors o les obres, els protagonistes són els instruments 
que venen directes del túnel del temps: el clavicèmbal i la viola de 
gamba.

MÚSICA ANTIGA#2 11 de novembre de 2018 - 19 h

El proper concert

drin va endur-se una cinta de cassette amb 
aquesta cançó a la missió espacial i la va fer 
sonar mentre orbitaven la Lluna.

Leonard Bernstein, el gran director i compo-
sitor nordamericà, va escriure la partitura del 
musical West Side Story el 1957 i l’èxit va ser 
immediat. Però quan el projecte es va dur al 
cinema quatre anys després, ningú no sospi-
tava que s’enduria 10 premis Oscar, empatant 
amb Allò que el vent s’endugué (1939) com 
a segona pel·lícula més premiada després de 
Ben-Hur (1959).

La nissaga de pel·lícules protagonitzades per 
l’agent 007 va començar el 1962 amb Dr. No 
i encara dura. De moment se n’han produit 
24 títols i mai no falla el tema musical caracte-
rístic. Hi ha qui creu que el tema és de John 
Barry (guanyador de 5 Oscar per la música de 
pel·lícules com Memòries d’Àfrica o Ballant 
amb llops), però no és així: Barry és l’autor de 
la música de les primeres pel·lícules de ls èri-
es, però el tema és obra de Monty Norman.

Henry Mancini va crear amb només quatre 
notes un dels leitmotiv més característics del 

cinema: quatre notes que ens diuen, sense 
cap dubte, que la Pantera Rosa és a prop. La 
primera pel·lícula on apareixia el tema (pro-
tagonitzada per l’inspector Clouseau) va ser 
nominada per a l’Oscar a la millor banda sono-
ra l’any 1963... però va guanyar Mary Poppins. 
A la seqüència de crèdits apareixia un dibuix 
animat d’una pantera de color rosa molt prima 
i estilitzada que va acabar protagonitzant la 
seva pròpia sèrie de dibuixos animats acom-
panyada indefectiblement per la música de 
Mancini.

L’any 1975 John Williams va guanyar l’Oscar 
per Tauró, el 1977 per Star Wars i tothom es-
perava que el guanyés el 1978 per Superman, 
però no va ser així. No el tornaria a guanyar 
fi ns els 1982 (ET) i l’últim (de moment) el 1993 
(La llista de Schindler). Ara bé: no hi ha ningú 
viu que el guanyi a nominacions: en porta 51! 
Només Walt Disney en té més (59). Segur que 
Williams el supera perquè encara està en ac-
tiu i hi ha hagut anys que ha estat nominat per 
dues o fi ns i tot tres pel·lícules alhora. Què dir 
de Johan Williams? És el més gran. Iniguala-
ble. Únic. Enèrgic. Passional. Directe. Màgic. 
Tanqueu els ulls i que la força us acompanyi.

Escena de Limelight (Candilejas)



Amb la col·laboració de

Carrer Monserrat, 8
08340 Vilassar de Mar

937 542 400

Sala Roser Carrau

Espai Cultural
Can Bisa

Patrocinadors dels concerts

Venda anticipada d’entrades

Carrer Miquel Borotau, 8-10
Vilassar de Mar 
Tel. 937 590 833
Imprescindible pagament en efectiu.


