
  

  

Màgia musical 
de Pixar
CRÒNICA L’OBC anima l’Auditori amb  
la banda sonora dels films de la factoria

CÉSAR LÓPEZ ROSELL

BARCELONA

U
na demostració més de 
l’enorme poder descrip-
tiu de la música. El pro-
grama Pixar in concert, amb 

la interpretació en directe a càrrec 
de l’OBC de la banda sonora de les 
produccions de la factoria coordina-
da amb la projecció de fragments 
dels films, va emocionar l’Auditori. 
Un públic familiar, amb nens fasci-
nats que van guardar un exemplar 
comportament, va omplir diven-
dres el recinte. El colorit de les imat-
ges va trobar la seva correspondèn-
cia en la sonoritat d’una orquestra 
molt ben dirigida pel valencià Jordi 
Bernàcer, totalment implicat amb 
l’espectacularitat d’aquest nou i vi-
brant projecte de música i cine.
 Més enllà de la importància que 
pugui tenir que per a molts nens 
aquest sigui el seu primer contacte 
amb una orquestra simfònica, s’ha 
de constatar la realitat d’un especta-
cle que funciona. Els llenguatges de 
cine i música casen a la perfecció. Al 
contrari del programa dedicat a El 
senyor dels anells, on la pel·lícula par-
lada i la interpretació orquestral ha-
vien de superar, tal com va passar, 
notables obstacles, en aquest mun-
tatge la seva actuació és totalment 
decisiva com a element narratiu.

 Des de la fanfàrria inicial de Toy 
story, passant per les melodies as-
sociades a les profunditats mari-
nes de Buscant en Nemo, les partitu-
res expressen sensacions úniques.
El mateix passa amb les lligades 
a la simpatia dels petits herois de  
Ratatouille, les de l’èpica dels vehi-
cles de carreres de Cars, les dels for-
çuts Els increïbles o els tendres Mons-
truos S.A. Els aires celtes de Brave 

33 Un moment de l’espectacle, amb imatges de ‘Buscant en Nemo’.

MAY / ZIRCUS L’AUDITORI

El recinte es va omplir 
d’un públic familiar 
amb nens fascinats per 
una experiència única

crean atmosferes plenes d’heroï-
citat.
 Ressonàncies tímbriques, amb 
il·lustratives cordes i metalls, cre-
en un món sensorial que es fa molt 
suggerent en els passatges d’Up, en 
què en pocs minuts assistim al casa-
ment entre Carl i Ellie, la quotidia-
nitat existencial, els somnis d’un 
viatge, l’envelliment, la mort i tam-
bé el dolor de l’absència. El ritme de 
vals subratlla l’alegria, i els temps 
lents o accelerats, els estats d’ànim. 
En definitva, imatge i música uni-
des per disfrutar d’una experiència 
única. H
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