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BANDA SONORA

◗ Men in Black

◗ El pianista

◗ Queda't al meu costat

◗ Filadèlfia

◗ Els Àngels de Charlie

◗ La boda del meu millor amic

◗ Erin Brockovich

◗ La màscara

◗ Jerry Maguire

◗ Alguna cosa per recordar

◗ West Side Story

◗ La meva noia

◗ Llegendes de passió

◗ Ballant amb llops

AVUI

‘West Side Story’, tot un clàssic de Leonard Bernstein inclòs a ‘Les millors bandes sonores’

Divendres arrenca ‘Les millors bandes sonores’, col·lecció de catorze CDs de música de cinema

L’AVUI amb la millor
música de pel·lícules

Toni Vall
BARCELONA

“E
n un film,
la músi-
ca ha de
substi-

tuir el que els ac-
tors no arriben a
dir, pot donar a
entendre els seus
sentiments i ha
d’aportar allò que
les paraules no són
capaces d’expres-
sar”.

Són paraules de Bernard
Herrmann, un dels grans cre-
adors de bandes sonores, que
avui serveixen per resumir a
la perfecció quina ha de ser la
funció de la música dins d’un
film. L’AVUI inicia divendres
la col·lecció Les millors bandes
sonores, una recopilació de ca-
torze cedés de la millor músi-
ca de cinema.

Es tracta d’una acurada se-
lecció de títols que ofereixen
bandes sonores caracteritza-
des totes elles per la riquesa de
propostes i estils musicals di-
versos: del classicisme de John
Barry a Ballant amb llops als es-
tils estàndard de Queda’t al meu
costat, passant per tota una re-
ferència, la música de Leonard

Bernstein per a West Side Story.
El primer títol de la col·lecció

és Homes de negre, que els lectors
de l’AVUI podran adquirir di-
vendres a un preu de 5,95 eu-
ros. A partir de la setmana que
ve, el dia d’aparició de la
col·lecció serà els dissabtes.

Si fer una repassada als
tretze títols restants de la col-

lecció ens donarà una idea de
l’eclecticisme de la proposta.
El pianista (25 de juny) conté
un tema del compositor polo-
nès Wojciech Kilar i deu bones
mostres del geni de Chopin;
Queda’t al meu costat (2 de juliol)
és una banda sonora del gran
John Williams que inclou la
popular cançó Ain’t No Moun-

tain High Enough, de Marvin
Gaye; Filadèlfia (9 de juliol), és
una obra de Howard Shore
enriquida amb dues cançons
de pur luxe: Streets of Philadelp-
hia, de Bruce Springsteen, i
Philadelphia, de Neil Young; Els
Àngels de Charlie (16 de juliol),
agrupa una variada tirallonga
de hits dels anys 70 i 80; La bo-
da del meu millor amic (23 de
juliol), amb temes originals de
James Newton Howard i èxits
com The Way You Look Tonight,
per Tony Bennett; Erin Brocko-
vich (30 de juliol), una compo-
sició del molt prometedor
Thomas Newman; La màscara
(6 d’agost) ofereix temes in-
terpretats per Vanesa Willi-
ams, Harry Connick Jr. i tam-
bé pel propi protagonista del
film, Jim Carrey; Jerry Maguire
(13 d’agost), inclou temes
d’artistes com Bruce Springs-
teen, The Who, Paul McCart-
ney i Bob Dylan; Alguna cosa per
recordar (20 d’agost), recopila-
ció de temes netament ro-
màntics de Nat King Cole, Joe
Cocker i Céline Dion, entre
d’altres; el 27 d’agosta arriba-
rà la perla de West Side Story.

Els tres últims títols de la
col·lecció són La meva noia (3 de
setembre), composta també
per James Newton Howard;
Llegendes de passió (10 de se-
tembre), una de les grans
obres de James Horner; i Ba-
llant amb llops, la prestigiosa i
oscaritzada banda sonora de
John Barry.

.............................

Els músics
protestaran
al carrer
durant el Dia
de la Música

Redacció
BARCELONA

L
a Federació Unió de
Músics de Catalunya
ha convocat per al
proper dia 21 de
juny, justament el

Dia de la Música, una mani-
festació per denunciar la situ-
ació de la música en viu a casa
nostra. Per això els organitza-
dors han demanat als assis-
tents que hi vagin vestits de
negre, en senyal de dol, i amb
instruments per poder inter-
pretar la Marxa fúnebre de
Chopin. El recorregut comen-
çarà a les 18 h a la plaça Ca-
talunya i anirà fins a la plaça
de Sant Jaume. La Federació,
integrada per l’Associació Ca-
talana de Compositors, l’Asso-
ciació Catalana d’Intèrprets de
Música Clàssica, l’Associació
de Cantants i Intèrprets Pro-
fessionals en Llengua Catala-
na, l’Associació de Músics de
Jazz i Música Moderna de Ca-
talunya, l’Associació de Mú-
sics de Tarragona i l’Associa-
ció Musicat, denuncia la “si-
tuació de precarietat intolera-
ble” a la qual han arribat els
músics professionals. En un
manifest demanen la “dignifi-
cació del concepte de músic”,
la “modificació de les norma-
tives i reducció de les taxes
que afecten negativament els
espais de música en viu”, “po-
tenciar la presència d’actuaci-
ons en directe i ampliació del
temps dedicat a la música en
viu als mitjans de comunica-
ció”, “foment de la cultura
musical i increment de la seva
presència a l’ensenyament”,
“la gratuïtat dels anuncis de
sales i concerts a les cartelle-
res dels diaris” i el “suport a
les associacions professionals
de la creació, interpretació i
gestió”.

.............................
La Fura dels Baus
estrena a Salamanca
una nova visió del Quixot
Efe
SALAMANCA

La Fura dels Baus estrena avui
a Salamanca Yo no he leído Don
Quijote, una nova aproximació
a l’obra de Cervantes després
de la que va suposar l’òpera
D.Q. En aquest espectacle el
Quixot canvia la lectura de
llibres de cavalleria per
Internet i els jocs de rol.
Setanta trapezistes donaran
vida a un “fantasma-molí”,
mentre un zepelí de 18 metres
de llarg sobrevolarà la Plaza
Major de Salamanca, segons
explica Carles Padrissa, un
dels responsables de la Fura:
“Es tracta d’un homenatge als
llibres i a la creació literària i
artística”.


