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PLAÇA SANT BARTOMEU 
 

PROGRAMA 
 

 ZORBA EL GREC (1964) .................................................... Mikis Theodorakis (1926) - Arr: S. Verhaert 
 

 DESDEJUNI AMB DIAMANTS (1961) (*) ................... Henry Mancini (1924 - 1994) - Arr: Johny Mercer 
Veu: Ruth Martínez Ros 

 

 EL LLIBRE DE LA SELVA (1967) ...... Richard (1928) - Robert (1925 - 2012) Sherman - Arr: M. Peeters 
 

 MAN OF LA MANCHA (1972) (*) ................................... Mitch Leigh (1928 - 2014) - Arr: Frank Erickson 
En commemoració del IV Centenari de la mort de Cervantes (1547-1616) 
Veu: Joshua Villanueva 

 

 AMARCORD (1973)........................................................... Nino Rota (1911 - 1979) - Arr: Didier Ortolan 
 

 LA MÀSCARA (1994) ........................  Edwin Nichols - James  Achor - David Dorame - Arr: Tom Wallace 
 

 ELS MISERABLES (2012) (*) ............................ Claude Michael Schönberg (1944) - Arr: Marcel Peeters 
Veu: Ruth Martínez Ros 

 

 MAN OF STEEL (2013) (*) ....................................................... Hans Zimmer (1957) - Arr: Michael Story 
 

 JOC DE TRONS (2011) (*) ..................................................... Ramin Djawadi (1974) - Arr: Bruce Fraser 
 

 FROZEN (2013) (*) .......................................................... Christophe Beck (1971) - Arr: Sean O’Loughlin 
Veu: Ruth Martínez Ros 

 
 

Muntatge visual: José Luis Guzmán 
 

Director: Pablo Anglés Galindo 
 
 
 (*) Primera audició 
 



ZZOORRBBAA  EELL  GGRREECC  ((11996644))  
 

Director: Michael Caccoyanis - Compositor: Mikis Theodorakis 
Premis: Nominada al Globus d’Or 
Argument: Un home grec, major, fa de cicerone a un britànic que intenta alçar una mina abandonada per son 
pare, i li intenta introduir en els costums dels seus paisans. 
Música: Deliciosa i bellíssima creació que va internacionalitzar la música folklórica grega, ací tractada no sols amb 
fins ambientals, sinó també extraient els seus elements més dramàtics. 
 

DDEESSDDEEJJUUNNII  AAMMBB  DDIIAAMMAANNTTSS  ((11996611))  
 

Director: Blake Edwards - Compositor: Henry Mancini 
Premis: Oscar a la millor música i a la millor cançó (Moon river)  
Argument: Sofisticada comèdia, adaptació de la novel·la de Truman Capot, sobre les aventures d'una prostituta 
de luxe amb un incipient escriptor en un Manhattan de somni. 
Música: Quinta col·laboració cinematogràfica del compositor amb Blake Edwards i primera partitura que li va donar 
popularitat, especialment gràcies al seu aire alegre i lleuger i també a la cançó Moon River, cantada en la pel·lícula 
per cors i per Audrey Hepburn. La música, en la seua major part, prové del tocadiscos de la protagonista que 
s'escolta en les festes que organitza a casa. Esta música discorre en dos sentits: d'una banda, el festiu; per un 
altra, el romàntic, amb temes que acompanyen la naixent història d'amor entre els dos personatges centrals. 
 

EELL  LLLLIIBBRREE  DDEE  LLAA  SSEELLVVAA ((11996677))  
 

Director: Wolfgang Reitherman - Compositor: Richard (1928) i Robert (1925 - 2012) Sherman 
Premis: Nominada al Oscar com a millor cançó.  
Argument: Versió en dibuixos animats del relat de Rudyard Kipling, sustentat en nombrosos números musicals. 
Música: Potser, la pel·lícula d'animació de la Disney de major rellevància en la dècada dels seixanta, i la que va 
contindre una de les seues millors partitures, amb delicioses cançons dotades de ritme i encant, entre les que van 
destacar The Bare Necessities, I’ve Wanna Be Like You o My Own Home 
 

MMAANN  OOFF  LLAA  MMAANNCCHHAA  ((11997722))  
 

Director: Arthur Hiller - Compositor: Mitch Leigh 
Premis: Nominada al Oscar com a millor adaptació musical 
Argument: Musical sobre l'obra de Miguel de Cervantes, adaptada per Broadway. 
Música: Banda sonora que conté nombroses cançons, però destaca en especial The Impossible Dream, una bella 
balada que es va fer molt popular. 
 

AAMMAARRCCOORRDD  ((11997733))  
 

Director: Federico Fellini - Compositor: Nino Rota 
Argument: Records sobre la infància i família de Fellini en Rimini, una xicoteta ciutat italiana en la costa adriàtica 
durant el règim feixista. 
Música: Bellíssima partitura, que figura entre les més conegudes del compositor, en la que domina un tema 
principal melancòlic que coneix diverses versions al llarg del metratge, sempre com referent als records narrats en 
el film, i que resulta especialment trist en mans de l'acordionista cec que ho interpreta en la pel·lícula 
 

LLAA  MMÀÀSSCCAARRAA  ((11999944))  
 

Director: Chuck Russell - Compositor: Edwin Nichols 
Argument: Adaptació cinematogràfica d'un còmic sobre l'odissea d'un home quan, al provar una màscara antiga, 
es convertix en un vilà amb poders. 
Música: Dinàmica creació en què el compositor aplica un motiu molt reiterat com referent als poders de la 
màscara, i també un bell tema d'amor, entre altres melodies humorístiques i d'acció. 
 

EELLSS  MMIISSEERRAABBLLEESS ((22001122))  
 

Director: Tom Hooper - Compositor: Claude Michael Schönberg 
Premis: Nominada al Oscar i al Globus d’or com a millor cançó 
Argument: Adaptació musical del relat de Victor Hugo entorn de l'obsessió d'un policia en la França post-
revolucionària per un home injustament condemnat per un delicte que no va cometre i al que perseguix tota la vida 
Música: D'entre les cançons de la pel·lícula, destaca en gran manera la fenomenal participació d'Anne Hathaway 
cantant I Dreamed a Dream, però també el gran esforç d'actors com Russell Crowe o Hugh Jackman, que no són 
bons cantants. El musical és de per si magnífic i la pel·lícula, molt més que notable 
 

MMAANN  OOFF  SSTTEEEELL  ((22001133))  
 

Director: Zack Snyder - Compositor: Hans Zimmer 



Argument: Les aventures del volador heroi del còmic portades novament a la gran pantalla, des del seu origen en 
el Planeta Krypton fins a la seua arribada a la Terra, on tindrà l'interés de mantindre la pau contra els plans d'un 
vilà. 
Música: Música composta  per a emfatitzar l'entorn en què se succeïxen els esdeveniments de manera 
grandiloqüent, quasi operístic i per descomptat molt descriptiu. 
 

JJOOCC  DDEE  TTRROONNSS ((22001111))  
 

Directors: David Benioff i D. B. Weiss - Compositor: Ramin Djawadi 
Argument: Sèrie de televisió nord-americana de fantasia medieval, drama i aventura i basada en la sèrie de 
novel·les Cançó de gel i foc, del escriptor nord-americà George R. R. Martin, el primer llibre de la qual es titula Joc 
de trons. 
Música: El tema principal de la primera temporada de Joc de Trons i compost específicament per a la sèrie. En 
l'àlbum de la banda sonora ho denominen Main Title. 
 

FFRROOZZEENN  ((22001133))  
 

Director: Chris Buck, Jennifer Lee - Compositor: Christophe Beck 
Premis: Nominada al Grammy com a millor banda sonora i premi a la millor cançó. Oscar a la millor cançó i 
nominada al Globus d’Or com la millor cançó. 
Argument: Una profecia condemna a un regne a un hivern etern, i una jove s'unix a un audaç home de les 
muntanyes per a mamprendre un viatge a la recerca de la Reina de la Neu per a posar fi al gèlid embruixament. 
Música: Notable creació simfònica que inclou diverses cançons, també notables totes elles, i que comprén en si 
mateixa una àmplia varietat de temes: hi ha música per a l'aventura, majestuosa, melodies romàntiques elegants i 
no edulcorades, temes per a emfatitzar l'acció, poderosos, i també música que emfatitza el perill. Es tracta d'una 
banda sonora molt sòlidament estructurada, amb moments de cuidada bellesa i altres de magnífica 
espectacularitat, grandiloqüent però no aparatosa i suposa una de les grans aportacions al gènere en els últims 
anys. 


